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Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler!
Görevde olduğum 8 yıl içinde geleceğe umutla ve güvenle bakan bu eğitim yuvasının, 

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi ailesinin bir ferdi olmaktan büyük kıvanç duyduğumu be-
lirtmek istiyorum. 

Her zaman vurguladığımız gibi eğitim, çok uzun bir süreçtir. İnsan yaşamının bütününe 
yayılan ve sonuçları uzun dönemler sonunda ortaya çıkan zorlu bir süreç... Lise dönemi, bu 
sürecin kısa bir kesitidir. Fakat dinamizmin zirvede olduğu, öğrencinin şahsiyetinin otur-
maya başladığı, yetişkin vasıflarının temellerinin atıldığı, en fazla hatırlanan, geleceğe en 
çok aktarılan bir kesittir. 

Bizim amacımız, lise yıllarında bize emanet edilen gençlerimizi Türk Milli Eğitiminin 
amaçları doğrultusunda, güçlü Türkiye’nin geleceğini oluşturacak nitelikleri kazanmış bi-
reyler olarak yetiştirmekti ve bunu başardığımızı düşünüyorum. 

Bizler, öğrencilerimizin kişisel niteliklerini dikkate alarak öğrenmelerini sağlamak; de-
ğerlerini yaşayan ve yaşatan, özgüveni yüksek, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen, ça-
ğının gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmış, çevresi ile iyi ve olumlu 
iletişim kurabilecek davranışlar benimsemiş bireyler olmalarını temin etmek için çalıştık. 
Bu misyonu yerine getirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. 

Sevgili Öğrenciler!
Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında gelişme ve iyileşmeye yönelik süreçlerin 

tamamı eğitim olarak tarif edilebilir. Bireyin aldığı eğitim, bilgi birikimi, disiplin, yaşadığı 
çevre ve bu çevrenin sosyo-ekonomik durumu, yazılı ve görsel basının etkisi, aile ve toplum 
ilişkileri kişiliğin gelişmesinde belirleyici birer etmendir.

Bireyler küçük yaşta; kıskançlığı, kini, bencilliği, nefreti, ikiyüzlülüğü, aç gözlülüğü ya 
da sevgiyi, dostluğu, sorumluluğu, cesareti, doğru düşünmeyi, barışseverliği ve paylaşmayı 
bizlerden ve örnek aldığı ya da etkisi altında kaldığı kişilerden öğrenmektedir. Zira, fazilet 
ırsi değildir.

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir. Bu eğitimi vermekle mükellef olan öğret-
menler; gerçek insanlığın tohumlarını eken bir bahçıvan, karşılaşılan problemleri çözmede 
yardımcı olan tecrübeli bir rehber, dolayısıyla topluma ideal insan olma ufkunu gösteren 
birer ışıktırlar. Onların vazifesi müfredatın darlığına ve okulun duvarları arasına sıkıştırıla-
maz.  Bu yüzden gelecek nesillerin mimarı olan öğretmen, bir ömür bahar müjdesi bekler 
gibi öğrencilerinin başarılı olmasını bekler.

Eğitim her şeyden önce daha güzel, daha huzurlu bir dünya içindir.
Görev süremin dolması sebebiyle veda edeceğim Ayverdi ailesine başarılarla ve huzurla 

dolu bir gelecek diliyorum.
ZEKİ BAKİ UZUN
OKUL MÜDÜRÜ

EĞİTİM İÇİN HİÇBİR FEDAKÂRLIKTAN 
KAÇINILAMAZ
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25. YILA ARMAĞAN
“Sâmiha Ayverdi’nin İstanbulu’u”

O n ikinci Ayverdi’yi Anma’ töreni için Se-
val Hoca ile yaptığımız bir toplantıda Seval 
Hoca’ya “Hocam bu yıl için projemiz ne?” 
diye sormamızla başladı tüm serüven. Se-

val Hoca’nın kafasında bizim kafamızdaki ile uyuşur 
bir fikir olduğu belliydi ama net bir şey söylemeden 
devam etmiştik toplantıya. Ertesi gün bir telefon gel-
di Seval Hoca’dan “Nisa projemiz var kızım. Pazar-
tesi bir toplantı alalım, çok az vaktimiz var.” dedi.   

 
   
   
        

     Ayverdi’yi anlamak, okumak, tanımak ve Ayverdi’nin 
gözünden İstanbul’u seyre çıkmak amacıyla bir kısa film 
çektik. Filmde Ayverdi’nin İstanbul ile ilişkisine dair 
makalelerden özet niteliğinde oluşturduğumuz metni 
seslendirdik.  
     Hani dışarıdan bakıldığında bi’ evin içinde ne olup 
bittiğini anlamazsınız ya, şimdi ben size o evin kapısını 
açıp neler yaşadığımızı anlatmaya çalışacağım. Konsept 
bi’ mekanda çektik filmimizi, oda içerisinde yeri 
değişmeyen tek bir eşya kalmadı.Günün sonunda hepimiz 
bitmiş olsak da hala gülebiliyorduk. Karton üstüne folyo 
yapıştırarak ışık yansıttık daha ne diyeyim? 20 dakikalık 

bi’ kısa filmdi belki ortaya çıkan ama bir ömürlük 
anılar biriktirdik, deneyimler kazandık tüm ekiple. Bir 
iş yapılırken ne kadar eğlenilebilirse o kadar eğlendik, 
az imkan ile çok şey başarabilmeyi deneyimledik, 
en önemlisi de  aile olabilmek samimiyetine eriştik.  

     Biz Arif ile projenin gözüken kısmında olsak da en az 
bizim çalıştığımızı söyleyebilirim. Akşam saat dokuzda 
okuldan çıkan, derslerinden feragat eden, gözleri 

kanayana kadar videoları izleyip düzenleyen okul 
arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan en az bizim 
kadar çalışan mezunlarımıza  -biricik ekip arkadaşlarıma- 
bu vesile ile tekrar teşekkür ederim. Ama teşekkürlerin 
en büyüğü bizi asla yalnız bırakmayan, fikirlerimize 
saygı duyan ve bizden çok çalışan eşsiz öğretmene…  

     Dilerim ki herkesin yolu böylesine güzel bir ekip ve 
böylesine eşsiz bir öğretmenle kesişsin. 
  

 NİSANUR KULAKLI

Sadakat...
Sadakat en zor sınavdır. Hırslar çoğaldıkça sadakat 

azalır. Verdiğin yeri beğenmeyip çeker gider kimileri. 
Düşünürsün acaba hangi beklentiyle geldi de umduğu-
nu bulamadı diye. İşine gelmeyince de her şeyi bahane 
eder. Yere değil değere bakanın, sabredenin, kalbini 
kazanmaya çalışanın elini tut. İlk fırsatta kaçıp gitme-
yi değil seninle kalmayı seçenle ol.  Ne demiş Golding: 

Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek 
kadar aptal değilim.

İnsanlar vardır gelip geçerler hayatımızdan. Ki-
mileri depremlerle gider kimi fırtınalarla. Ben kalan-
lardan yanayım. Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını 
severim, sarılıp bırakmayanların sıcaklığını. Herkes 
bunu anlamasa da sadakat  sevgiden önce gelir.         

ELİF AYDEMİR
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Biz hep geçmişle savaşan bir ülkeyiz. 1980’lerde 
1970’lerin problemlerini, 90’larda 80’lerin problem-
lerini çözmeye kalkışıyoruz. Günümüze geldiğimizde 
Türkiye’nin yeni bir paradigmaya ihtiyacı olduğunu gö-
rüyoruz. “Şöyle yapsaydık böyle yapsaydık daha iyi olur-
du,” diye yakınarak değil, bir yere geldik şimdi bundan 
sonra ne yapacağız? Diye düşünmek lazım. Bir tarafta 
küreselleşme olurken bir tarafta küreselleşmeyi tehdit 
olarak algılayan insanlar var. Bir bakıyorsunuz aynı dili 
konuşan, aynı etnik gruba dâhil insanlar çatışırken di-
ğer taraftan başka ülkelerin insanları, farklı din, dil ve 
etnik kökenlerine rağmen çok iyi anlaşıyorlar. Burada 
hiç kuşkusuz eğitim düzeyleri etkili oluyor. Biz çözü-
mü, insanların konuşabildiği, birbirleriyle anlaşabildiği, 
ötekini anlayabildiği bir ortam inşa ederek bulabiliriz. 
Türkiye’de yeni bir paradigma derken, beraber yaşama 
kültürünü oluşturmamız gerekiyor. İmkânlara da bak-
mak lazım tehlikelere de.

Maalesef ülkemizde eğitim, ana sorunların gölgesin-
de anlık ve geçici müdahalelerle yürütüldüğü için, olan 
yine körpecik dimağlara oluyor. 

Okul nedir? Hayatımıza ne katmıştır? 41 OECD ülkesi 
arasında imkanları en iyi okuluyla en kötü okulu arasın-
daki farkın  en yüksek olduğu ülke neden Türkiye? Türk 
eğitim sisteminde başarılı çocuklar, sistemin onlar üze-
rinde başarısız olduğu çocuklar mı? Türkiye’de öğrenci-
lerin derse giriş hızıyla dersten çıkış hızları arasındaki 
fark niçin çok yüksek? 

Evet sorularla başlamak… Ve belki de daha önemlisi 
o sorular karşısında duyacağımız cevaplara hazır olma-
mak; gözleri kör kulakları sağırı oynamak… Ve belki de 
sorun “İŞİ DOĞRU YAPMAK” ile “DOĞRU İŞİ YAPMAK” 
arasında tercihte bulunmak.

“Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin 
eserine değer biçilemez”, diyor Sokrates. Öğretmenin 
eseri insan olduğuna göre bu eseri nasıl koruyoruz? Na-
sıl korumalıyız?

Çok değil 40- 50 yıl sonra bugünün çocukları, kadın-
ları bugünün eğitimcilerini kıyasıya Suçlayabilirler:

 -O dönemde görevli olan eğitimciler bir ülkeye insan 
yetiştirmekle, sınava adam hazırlamayı karıştırmışlar 
ve kaç nesli mahvetmişler?”

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız çağımızda artık bil-
giye ulaşmak ve bilgiyi öğrenmek ikinci planda kalmak-

tadır. Çağımızda önemli olan, elde edilen bilgileri zihin-
de yapılandırarak mevcut bu bilgilerden yeni bilgilere 
ulaşmak, yeni çıkarımlarda bulunmak ve yeni bilgiler 
üretmektir. İşte bunu gerçekleştiren toplumlar dünyada 
söz sahibi olmaktadırlar.

Sâmiha Ayverdi’nin söylemiyle;
“Türkiye’yi kendi orijinalitesi içinde geliştirmek için, 

ileri memleketlerde kabul ve tatbik edilen usûle uyarak, 
millî cevhere sâdık ve millî şuurdan hız alan bir anlayı-
şın, maârif çarkını ele alması, artık bir ölüm-kalım me-
selesidir.”

Kurum kültürü kavramının ilgili literatüre girmesin-
de 1980’li yıllarda gerçekleştirilen iki çalışma önemli 
rol oynamıştır. Deal ve Kennedy’nin “Corporate Culture” 
(1982) adlı kitabı ile Peters ve Waterman’ın “In Search 
of Excellence” (1982) adlı kitabı, kavramın ortaya çıkı-
şında ve yaygınlaşmasında temel oluşturan çalışmalar-
dır. Kurum kültürü kurumdaki bireylere, birbirlerine 
davranışlarında ve işlerinin yapılma şekli konusunda 
rehber olan, bireyler arası etkileşimle ortaya çıkan ve 
paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler 
modelidir. Bu noktada okul kültürü okulun kendine özgü 
değer, inanç ve normlarının bir bileşimi olarak görülebi-
lir. Okul kültürü okulun temel kişiliğini oluşturur, okul-
lar arasındaki kültür ve başarı farklılıklarını görmemize 
yardımcı olur. Bu çerçevede Okul Kültürünün Boyutları

*        Okulun Tarihi
* Okulun değer ve inançları
* Okula ait hikayeler ve mitler
* Okulun kültürel normları
* Gelenekler,Törenler,Adetler
* Okulun erkek ve kadın kahramanlarıdır.
Mezuniyet törenleri düzenleme,  Mezun öğrenciler 

için geleneksel mezuniyet günleri düzenleme. Öğret-
menlerin öğrenci velileriyle kaynaşmasını sağlayacak 
toplantılar düzenleme, şiir, tiyatro ve sergi gibi değişik 
kültürel etkinlikler düzenleme, bilgi yarışmaları düzen-
leme spor etkinlikleri düzenleme, okulun tarihini, fiziki 
yapısını ve mevcut imkânlarını içeren okulu tanıtıcı do-
küman/ veri tabanı/kaynaklar (Broşür, katalog, kaset, 
cd,web sayfası) hazırlatma, radyo, televizyon ve basının 
okulun kültürünü tanıtıcı yayınlar yapmasına öncülük 
etme, okulu temsilen bir grup öğretmen ve öğrencinin 

 “AKADEMİK BAŞARI, KÜLTÜREL BİRİKİM”:
SAAL 25 YAŞINDA

NİMET KILIÇ
“YENİ PARADİGMAYA İHTİYAÇ VAR!”
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sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeleri için gereken ça-
lışmaları yapma, okulda konferanslar düzenleyerek ilgi-
lileri davet etme vb. etkinlikler  kurumsallaşmış bir okul 
kültürünün önemli göstergeleridir.

“BİZ AYVERDİLİYİZ” SÜRECİ
Bu yıl 25. yılını kutlayan “SAAL” geçen yıllar içinde 

binlerce öğrencinin yaşamlarına DOKUNDU.
Okulumuz 1991–1992 eğitim-öğretim yılında dört 

hazırlık sınıfı ile Fatih Vatan Lisesi bünyesinde hizmete 
başladı. Okulumuzun ilk adı Fatih Vatan Anadolu Lise-
si´ dir. 2005 yılına kadar Fatih ilçesindeki tek Anadolu 
Lisesi olarak faaliyet göstermiştir. 2005 yılında Fatih’te 
yaşamış, Fatih’e değerli hizmetler vermiş, hayat görüşü 
ile gelecek nesillere ışık tutan mütefekkir, yazar Sâmiha 
Ayverdi’nin adını alan okulumuz, bu üstat hanımefendi-
nin misyonunu kendisine rehber alarak eğitim hayatına 
devam etmektedir.

Kurucu müdürümüz Hasan 
Doğan görevini 1997–1998 eği-
tim-öğretim yılının sonuna ka-
dar sürdürmüş, ardından aynı 
yıl Melek Kuyucu görevi kendi-
sinden devralmıştır. 2006–2007 
eğitim-öğretim yılında Zeki 
Baki Uzun okul müdürlüğüne 
atanmıştır.

1997/98 döneminde ilk me-
zunlarını veren okulumuz daha 
ilk yıllarından itibaren büyük başarılara imza atarak 
mezunlarının tamamını üniversiteye yerleştirmiştir. 
Öğretim kadromuz, sosyal etkinlikler konusunda gös-
terdiği özenle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, 
kendilerini birey olarak tanımalarını ve topluma karşı 
sorumluluklarının bilincine varmalarını temel eğitim 
ilkesi olarak kabul etmiştir ve bu doğrultuda vizyonunu  
“akademik başarı, kültürel birikim” olarak belirlemiştir. 
Okulumuz bu vizyonu öğrencilerine verebilmek adına 
çalışmalar yürütmektedir. Öğrencilerimizin kültürel 
birikim kazanmaları için sosyal, kültürel anlamda fes-
tival, yarışma, gezi, proje çalışmaları yürütülmektedir. 
SAALFest, Kitaplar Dile Geldi, Biz Ayverdiliyiz, SAAL Şiir 
Dinletileri, Saal Tiyatro Klübü Oyunları, Münazara Tur-
nuvaları, Kariyer günleri, Üniversite gezileri, TÜBİTAK 
Projeleri, Toplumsal sorumluluk Projeleri, Film göste-
rimleri ve yarışmaları, bilim ve sanat dünyasının değerli 
isimleri ile yapılan söyleşiler, Mezuniyet Törenleri, Me-
zunlar derneğinin buluşmaları, Samiha Ayverdi Anma 
Programları, Milli ve Dini değerlere yönelik kutlamalar 
vd. çalışmalar SAAL’ın kurumsal kimliğinden birkaç ör-
nektir. 

Kaliteli bir eğitim kurumu niteliği taşıyan SAAL, 
kendisine emanet edilmiş olan gençliğin hizmetindedir. 
Kurumumuz bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğre-

nim sürecine anlam katan bir okul olarak öğrenciye ken-
dini bulma yolunda öncülük eder.

Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi « hayata anlam kat-
ma yeri » demektir…

SAAL da eğitimin temel amacı insanı insan yapan 
değerlere anlam kazandırmak, kişinin içindeki insani 
duyguları ortaya çıkararak gelişmesine olanak tanımak, 
insan olmanın tüm boyutlarını özümsetmek ve İnsanlı-
ğın oluşturulmasında görev almayı öğretmektir. Eğitim 
verdiğimiz kişiye yol gösterici temel öğeleri sunarak onu 
kendi kimliğinin yaratıcısı, kendi geleceğinin kurucusu 
olma yolunda teşvik etmeliyiz.

Bugün Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, eğitime hiz-
meti kararlı adımlarla sürdürecek 21. yüzyılın kadın ve 
erkek bireylerini yetiştirmeye devam edecektir. Sami-
ha Ayverdi Anadolu Lisesini yaşamış öğrenciler farklı 

olurlar. Saygın bir diploma elde 
ederler ancak kazanımları bu-
nunla sınırlı değildir, asıl uzun 
yıllar boyunca öğrencilerin ve 
eğitim kadrosunun inşa etmiş 
olduğu ve liseye gücünü ve ben-
zersizliğini kazandırmış olan 
özgün anlayış benliklerine işle-
miştir.

Samiha Ayverdi Anadolu Li-
sesi içinde çok özel hikayeler, 
eşsiz sadakat duygusu ve köklü 

gelenekler barındıran zengin bir tarihe sahiptir. Buna 
bağlı olarak da okulumuz Samiha Ayverdi Anadolu Lise-
si 25 yıllık tarihi boyunca ailesinin üyelerinin yakından 
bildiği gibi, okulumuz, güçlü öğretim etkinlikleri yanın-
da sosyal yönü güçlü bireyler de yetiştirmektedir. Okul 
olarak misyonumuzun çatısını oluşturan “sosyal bece-
rileri gelişmiş, mutlu ve lider insan yetiştirme“ amacı-
mız doğrultusunda sosyal etkinliklerimiz artarak devam 
edecektir.

Güçlü köklerimiz, çağdaş ilke ve değerlerimiz ve bir-
birimize olan bağlılığımızla güzel ülkemizin içinden geç-
tiği bu zor zamanlarda da dimdik ayakta duracağımız, 
bugünkü heyecan ve coşkumuzu devam ettireceğimiz 
nice yıllar diliyoruz. Ve son söz gençlerin..

 Yarınlar bizimdir, biz yarınlarız,
 Vatanın ümidi gençlik biziz.”
 Memleket sevdası Kalbimizde hız ,
Biz Ayverdiliyiz…
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“BASARIYA DOYMUYORUZ”
TÜBİTAK’TA 7. YIL

T  ÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Pro-
jeleri Yarışması’nda okulumuz bu sene Psikoloji 
dalında bölge üçüncüsü oldu.

  Yarışmaya okulumuzun 11-E sınıfındaki Rabia Arslan 
ve Merve Nur Akbulut Psikoloji dalında, 11-D sınıfında-
ki Melek Koç ve Emine Beyza Örnek Edebiyat dalında, 
10-E sınıfındaki Şeyma Yılmaz ve Yağmur Yılmaz Psi-
koloji dalında, 10-D sınıfındaki Meryem Nur Sevimli ve 
Gamze Yaman Değerler Eğitimi dalında olmak üzere 4 
proje hazırlanmıştır.

   Yarışmada Şeyma Yılmaz ve Yağmur Yılmaz’ın 
hazırladığı “Engelli Bireylerde Yaşam Kalitesinin Bazı 
Değişkenlere Göre İncelenmesi” başlıklı proje 3.lük 
ödülünü almaya hak kazandı.

   Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Felsefe Öğ-
retmenimiz Nimet Kılıç’ın danışmanlığında Psikoloji da-
lında yarışmaya katıldık. Projemiz başvuran projeler ara-
sında ilk 6’ya kalmayı başararak sergi alanına davet edildi. 
 Serginin sürdüğü 4 gün boyunca bu yarışma 
sayesinde inanılmaz deneyimler elde ettik ve çok şey 
öğrendik. Geldiğimiz noktaya ulaşmada birçok aksaklık-
larla zorluklarla karşılaşmış olsak da o atmosferde bulu-
nunca yaşanılan duygu tarifsiz.

  Yarışmadan haberdar olup hangi dalda proje geliştirece-
ğimize karar verdikten sonra geniş bir literatür tarama-
sı yapıp konu belirledik. Çeşitli konular bulup, seçip, bir-
çoğunu eledikten sonra işi pratiğe dökmeye başlamıştık. 
Haftalarca süren araştırmalar, anket uygulamaları sonu-
cunda projemizi yazıya geçirdik. Asıl sürecin başlangıcı 
olan sergi daveti ile kısa zamanda projemizin büyük bir 
kısmını gelen misafirlere ve jüriye sunabilmek amacıyla 
somut hale getirdik. Ailelerimize, arkadaşlarımıza su-
numlar yaparak kendimizi hazırlamaya çalıştık. 

   Nihayet beklediğimiz gün geldiğinde okuldaki 
araç-gereçlerimiz ile bölge sergisinin ev sahipliğini ya-
pan İTÜ Ayazağa Kampüsü’ne doğru yola çıktık. Gider 

gitmez oraya alışmamızla kendimizi standlarımızın ba-

şında bulduk. Misafirlerimiz gelmeden standlarımızı 
sunuma hazır hale getirdik. Bir yandan projelerimizi an-
latırken bir yandan da juri mülakatının stresi içindeydik. 
Stand görevlileri juri savunması olacağını haber verdik-
ten hemen sonra hızlı bir şekilde kendimizi hazırlamaya 
başladık. Nimet Öğretmen devamlı olarak bize moral 
veriyordu. Juriler çağırdığında, projemizi sunduktan 
sonra geriye yarışmanın tadını çıkarmak kalmıştı. Fakat 
sonuçları merakla bekliyorduk.

   Kalan günlerimizde de diğer dallardaki proje-
leri incelemek ve üniversiteyi keşfetmekle geçti.  Farklı 
konuları ilginç yönleri ile ele alan öğrenciler, misafirle-
ri ve jürileri hayrette bırakmanın yanı sıra lise öğrenci 
gençliği için de örnek oluyorlardı.

    4. gün ödül töreninin olduğu gündü. Dereceye 
girmesek dahi bölge sergisine davet edilme başarısının 
farkındalığı ile sonuçları beklemeye başlamıştık. Önce 
her alanın üçüncüleri açıklanacaktı. Ve bölge üçüncüsü 
olduğumuz açıklandı. Hocamızla birlikte çok sevindik. 
Gururlanılacak bir başarı elde etmiştik.

    Üzerimizde çok büyük emeği olan sevgili danış-
manımız Nimet Kılıç’a, böyle güzel bir tecrübe yaşama-
mızı sağlayan ve hiçbir desteğini esirgemeyen okulu-
muza, her konudaki destekleriyle bizim maddi manevi 
yanımızda olan sevgili ailemiz ve arkadaşlarımıza sami-
miyetle teşekkür ediyoruz.

     Böyle deneyimler yaşamak ve mezun olduğu zaman ar-
kasında güzel anılar bırakmak isteyen tüm arkadaşları-
mıza bu tür yarışmalarda yer almalarını tavsiye ederiz.

ŞEYMA YILMAZ 
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Hayat, birbirinden bağımsız birçok hikayenin 
bütünde oluşturduğu asil bir hikayedir. İnsanların, 
toplumların olduğu gibi kurum ve kuruluşların da 
hikayeleri vardır. Hikayesi olmak demek; hayatta 
yapılabilecek en önemli uğraşın ‘ülkene, milleti-
ne ve insanlığa’ değer katmak demek olmasıdır. 
Bu yolda akıldan çok yüreğin eğitilmesini temele 
oturtup projenin insan olmasını esas alan TÜDİK, 
‘’Bizim de hikayemiz var!’’ fikrini Türk Dünyası ile 
bağdaştırdı. Ve bizler, bu fikir ile Türk Dünyası ve 
İşbirliği Konseyi III. Çalıştayı açılışını ilk günkü coş-
kumuzla yaptık. 

Üç yıldır süregelen TÜDİK de tıpkı bağımsız bir 
dünya gibi bağımsız hikayelerin bir araya gelme-
siyle oluştu. Türk Dünyasının hikayelerini merak 
ettik, bu merakımızla da harekete geçip neler ya-
pabileceğimize baktık. Bugün hepimiz farkındayız 
ki biz gençler aslında hikayeleri değiştirebiliriz. 
Geleceğin dünyasını şu an olduğundan çok daha 

başarılı kılabiliriz. Çünkü artık hayal kuruyor ve 
kendimize, uğrunda fedakarlıklar yapabileceğimiz 
meseleler ediniyoruz.

Bu cümleleri yeniden kurmak duygulandırıyor. 
Bu cümleler ikinci kez kaleme alınıyor. 11 Aralık 
Pazar günü de Çalıştay Bültenimizi oluştururken 
aynı cümleleri çok daha büyük bir heyecanla kur-
muştuk. Bizler lise sıralarından kalkıp boyumuz-
dan büyük işlere soyunduk. Organizasyon yapmak 
kolay bir şey değildi. Omuzlarımızda onlarca in-
sanın emeğini taşıyorduk. Ve kelimeler ile tüm bu 
başarılarımızı mühürlemek istedik. Evet, başardık. 
Koca bir kalabalığı idare edip planlarımıza uygun 
şekilde iki günü tamamladık. Öte yandan yabancısı 
olduğumuz akranlarımız ile bir olup yine yabancısı 
olduğumuz bir üniversitede belki de çoğu insanın 
çekindiği meseleleri masaya yatırdık, tartıştık. Soy-
daşlarımızın dertlerini dert edinip elimizden geldi-
ğince çözümler oluşturduk.

TÜDİK, bizlere yepyeni heyecanlar yaşama fır-
satı verdi, belki de hiç kopmayacak bağlar birkaç 
gün içerisinde kuruldu. Bir yandan yepyeni konu-
larla ufkumuz açıldı, diğer yandan ise tazecik dost-
luklar edindik. 

İki günün sonunda programımızdan ayrılan 
herkesin yüzünde bir tebessüm hakimdi. Hayatımı-
zın belki de en yorucu iki günüydü ama birimiz bile 
görevinden şikayet etmedi. Çünkü Ayverdi’li olmak 
buydu. Büyük bir gururla da kabul ettik katılımcıla-
rımızın teşekkürlerini. Boyumuzdan büyük bir işi, 
üçüncü defa alnımızın akıyla tamamlamıştık. Başa-
rabildik, yorgunluklarımız son buldu.

BU GENÇLERİN BİR DERDİ VAR!
RABİA ARSLAN

III. TÜDİK ÇALIŞTAYI
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Geçmişten Bu Yana Öğrenci Meclisleri

 
 Öğrenci Meclislerinin macerası “Demokrasi 
Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” adıyla 2003-2004 
Eğitim Öğretim yılı itibariyle başlamıştır. Bu başlangıç 
neleri beraberinde getirmiştir? Eğitimde demokrasi 
faktörünü güçlü tutmak yani okullarda demokrasi eği-
timini vermek amacıyla oluşturulan öğrenci meclisle-
rinin en büyük amacı; öğrencilere yönetim kabiliyeti 
kazandırarakgeleceğin liderlerini ortaya çıkarmak ve 
etrafındaki her türlü soruna sağduyuyla yaklaşarak 
çözebilecek bireyler yetiştirmektir. Okullarda öğrenci 
meclisi oluşturulurken her adımı bu amaca uygun şekil-
de atmak gerekmektedir. Ancak şu üzücü bir gerçektir 
ki  on beş yıla yaklaşan bu macera hâlâ daha belirli bir 
olgunluğa ulaşamamış-
tır. Bunun nedeni ise 
yine öğrenci meclisle-
rine karşı ısrarla kırıla-
mayan ‘ön yargı’ ve bu 
projenin tam anlamıy-
la açıklanamamasıdır.  
 
 Bunun en iyi 
örneğini bizzat şahit 
olduğumuz ve geniş bir 
yelpazeyle gözlemle-
diğimiz şekilde açıkla-
yalım. Mesela öğrenci 
meclisinin oluşturul-
ması için okulların açıl-
masıyla başlayan seçim 
sürecine hep birlikte 
göz atalım. Öğrenci meclisinin sınıf temsilcilerinden 
oluşması sebebiyle meclis başkanı, sınıf temsilcilerin-
den meclis başkanlığına aday olan öğrencilerin arasın-
dan tüm okul öğrencilerinin oy vermesi suretiyle seçilir.
Pekâlâ,doğru açıklanamayan mesele nedir? En baştan 
başlamak gerekirse öncelikle sınıf temsilcisi seçimi na-
sıl yapılmaktadır? Maalesef tüm okullarda öğrenciler 
arasında öncelikle ‘sınıf başkanlığı’ ve ‘sınıf temsilci-
liği’ hâlâ daha karıştırılmaktadır. Ve temsilci seçimleri 

bir dersin son beş dakikasında acele bir şekilde yapıl-
makta ve demokrasiye ilk adım bu şekilde atılmaktadır.  

 Gelelim meclis başkanlığı seçimine; yine 
çoğu okulda gerekli önem verilmemekle birlikte mec-
lis başkanlığı seçimi sırf yapılsın diye yapılmaktadır. 
Yapılan seçimlerde tarihler ise okulların açılmasıy-
la başlayan takvimde baya gerilerdedir. En can alı-
cı nokta ise adaylık sürecidir. İster aday ister seçim 
sonrası meclis başkanı olsun ‘neye adaysın?’ veya 
‘sen kimsin?’ ya da ‘senin görevin nedir?’denildiğinde 
‘okul başkanı’ denilmesidir. Hâlbuki mükemmel bir 
görev tanımı yani ‘öğrenci meclisi başkanı’ durur-
ken kulaktan dolma bir şekilde ‘okul başkanı’ kavra-
mının kullanılışı öğrenci meclisleri projesinin açık-
lanışını ve anlaşılmasını gözler önüne sermektedir.  

 
 Bir diğer sıkıntı ise 
okullarda oluşan öğrenci 
meclislerinin birbiriyle 
bağlantılı ve aynı hedef 
doğrultusunda çalış-
mamasıdır. Yine bunun 
örneklerini de öğrenci 
meclisleri projesinin baş-
langıcıyla birlikte oluş-
turulan ‘öğrenci meclisi 
karar defteri’ vasıtasıyla 
görmüş bulunmaktayız.  

Bu çerçevede yapma-
mız gereken ‘öğrenci mec-
lisi’ kavramına hak ettiği 
değeri vermektir. Dün, 

bugün, yarın ayrımı yapmadan sorunlara duyarlı yaklaş-
maktır. Ve en önemlisi yalnızca bir sene için değil o sene-
den sonrasına bir şeyler bırakabilmek için çalışmaktır. 

İşte, bu durum ve görülenler ışığında ‘Ayverdide Bu 
Sene: 25. Yılın Öğrenci Meclisi’ başlığında neler yaptığı-
mızı veya neler yapmaya çalıştığımızı bildiğiniz üzere 
sizlerle paylaşıyoruz…

Demokrasinin İlk Adımı  
Öğrenci Meclisleri    ENES BANZAROĞLU

Öğrenci Meclisi Başkanı
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YUSUF  TALHA ATAN

Ayverdi’de Bu Sene:  
25. Yılın 

Öğrenci Meclisi
Öğrenci Meclisi Başkanvekili

Öğrenci Meclisi Başkanlığına adaylığımızı koyar-
ken, geleneksel olanları ilerletmek, yapılamaz 
denilenleri yapmak, en önemlisi de öğrenci-
lerin isteği doğrultusunda hareket etmek ka-

famızdaki hedeflerdi. Adaylık sürecinde bu hedefimizi 
doğru şekilde anlatmamızın sonucunu seçimde 544 
oyla aldık. Bu kadar söz verildikten sonra geriye yal-
nızca uygulamaya geçmek kalmıştı. Tabi ki planını yap-
tığımız kadar kolay olmadı ama her projede birbirine 
daha çok kenetlenen bir 
ekip olduğumuzu gördük-
çe yolumuza daha sağlam 
adımlarla devam ettik. 
  
 İlk yaptığımız şey 
bir yıllık plan hazırlayıp 
okul müdürümüze sun-
mak oldu. Her sene olan 
törenleri aynı düzende 
üstüne ekleyerek devam 
ettireceğimizi ve bu sene 
ilkini gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz projeleri 
tek tek anlattık. Sanırım bu senenin en olumlu konuş-
ması olmuştu. Ardından okulumuza sosyal medya he-
sapları açtık ve hepsini aktif kullanmaya başladık. İlk 
Öğrenci Meclisi toplantısında içtüzüğü okuyarak her-
kese görevini tekrar hatırlattık ama yukarıda bahset-
tiğimiz gibi meclisler hala belirli olgunluğa ulaşamadı.  
 Yaptığımız yıllık planın içerisine belli ara-
lıklarla söyleşiler eklemiştik. En az 20 farklı kişiye 
mail atmamıza rağmen ‘Program yoğunluğu’ sebe-
biyle hepsi reddedildi. Fatih Belediyesinin bir prog-
ramı çerçevesinde Ceyhun Yılmaz’ın okulumuza gel-
mesi deyim yerindeyse bize derin bir oh çektirdi.  
 
 Her sene olduğu gibi bu sene de Öğrenci Mec-
lisinden en çok beklenen şey festivaldi. İki senedir ya-
pılan yarıyıl festivallerinde görev almış bir ekip oldu-
ğumuz için gözümüzü daha çok sene sonuna dikmiştik. 
Kafamızda sene sonu festivalinin hayalleriyle Fest-i Saal 
hazırlıklarına başladık. Her şeyi sırasıyla programlı bir 
şekilde ilerletiyorduk. Yer için İstanbul Üniversitesiyle 
anlaşmış, profesyonel bir grupla sözleşme imzalamak 
için sadece resmi yazıyı bekliyorduk fakat ülkemizin 

her köşesinden şehit haberleri gelirken bu festivali 
yapmak hiç kimsenin içine sinmedi. İptal kararı verildi. 
 
 Sene başında hazırladığımız planda kabul edil-
meyen nadir şeylerden biri Kariyer Günleriydi. 3 gün 
boyunca farklı alanlarda uzman kişilerin aynı anda 6 
sınıfta ilgili öğrencilere deneyimlerini paylaşmasının 
organizasyon olarak çok zor olacağı aşikârdı. İdareyi 
de arkamıza alıp rehberlik servisiyle ortak çalışarak 

hazırlıklara başladık. İlk 
önce okulda tüm 11 ve 
12. sınıflara anket yap-
tık. Sonrasında uzunca 
bir süre üniversitelerle 
görüşerek üniversite-
leri okulumuza davet 
ettik. Organizasyon gü-
nünde her şey hazırdı. 
Kalabalık bir ekiple zor 
olduğu bahsedilen bir 
projeyi daha atlattık. 
 
 Öğrencilerin sene 

başından beri beklediği bir diğer konu turnuvalardı. 
Futsal turnuvasını her zaman olduğu gibi ikinci dönem 
başlattık. En başta öğrencilerin isteklerini karşılamak 
en büyük hedefimiz demiştik turnuvalarda bu hedefi-
mize fazlasıyla ulaştığımızı düşünüyoruz. Futsal tur-
nuvasının ardından masa tenisi, satranç ve e-spor tur-
nuvalarına başladık. Aynı anda 4 turnuvayı yürüttük. 
 
 Ayverdide Bu Sene diyerek başlayan bir macera, 
gelecek yıllara bıraktığımız bir hikâyeye dönüştü. Bu yıl 
ilk iş olarak öğrenci meclisimizin imza attığı ‘Öğrenci Mec-
lisi Başkanlığı Logo’ muzdan aldığımız ışık ve okulumu-
zun 25. Yılının heyecanıyla; Öğrenci Meclisi Başkanlığı-
nın yapması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi yapmak 
için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.  
 
 Sık sık “Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi Öğrenci 
Meclisi Başkanlığı” ile başlayan bir cümle duymanız ve 
demokrasiye ilk adımınızı sağlam atmanız temennileriy-
le… Bütün Ayverdililere sonsuz teşekkürlerimizle…
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Her gün geç kaldığında, derste her konuştuğunda, ai-
datI her vermediğinde, koridorda her bağırdığın-
da, konferansı her kirlettiğinde, ödevi her yapma-

dığında “Bu son olsun” deniyorsa Ayverdi’ye hoş geldin... 
 Bu lisenin öyle bir büyüsü var ki; seni bir şe-
kilde alıştırıyor kendine, nedenini bilmiyorsun fa-
kat bırakamıyorsun. Sana seni öğretiyor, seni sen 
yapıyor. Sana her gün yeni bir şeyler öğretiyor. Hani 
bir laf vardır okul sadece derslerden ibaret değil-
dir diye iste Ayverdi bu sözün vücut bulmuş halidir. 
Hocaların aklında olan ilk şey öğrencilerin net sa-
yısını arttırmak değil onlara ne katabilirim oluyor...  
 
 Kazanılan arkadaşlıkların sınırı yok. Her et-
kinlikte her eğlencede her sohbetde yeni bir dünya ka-
zanırsın.Burada herkes o çorbaya tuzu katmanın der-
dinde. Ocağı açtığında nasıl olursa olsun bir şekilde o 
malzemelerin geleceğini yemeğin olacağını bilirsin. 
 
 Okul mezunlarımızdan Ethem TAŞ’ın de-
diği gibi “burada bir virüs var”. Bir kere başladın 
mı istesen de bırakamıyorsun. Her etkinlik bitti-
ğinde içinde olan haklı gururun yanında bitmesi-
nin verdiği hüzün zaten seni bir diğerine hazırlıyor.
Fotoğraflara fazla bakmazsın, onlara bakıp hüzün-
lenmek yerine bir diğerinin sevinci için çalışmaya 
başlarsın ve sonunda o gururu yaşayacağını bilirsin. 
 “Ayverdi sahnesi” diye bir gerçek var okul-
da. Ben bu sahnede hiç bir yerde yaşanmayan heye-
cana rastladım. Nice ustaların bu sahnede titrediğine 
şahit oldum. Bu sahneye çıkmak bile başlı başına bir 
iştir. Çünkü o sahneye çıktığında en iyisini yapaca-
ğın bilinir sahnede, o kürsüde yaptıkların seni Ay-
verdili yapacaktır. Bir hayal etsene perde yavaş yavaş 
açılıyor. Sahneye adımını atıyorsun daha hiç bir şey 
yapmadan alkışlar havada uçuşuyor. Ve sen sahneni 
sergiliyorsun kapanış da bir o kadar göz kamaştırı-
cı. İyi yaptım mı diye düşünmezsin. Çünkü sen en iyi-
sini yapmışsındır, çünkü sen Ayverdilisin arkadaş. 
 
 Okul senin evin olacak dediklerinde inanma-
mıştım. Dediklerinden fazlasıymış... Öğrenciler kar-
deşlerim gibi olmaya başladılar. Öğretmenlerim tıpkı 

annem tıpkı babam gibi beni hayata hazırlama tela-
şında. Her zil sesi benim için yeni bir macera oldu. 
Eğer sabah kalkınca içinde her gün başka bir heyecan 
varsa o okul artık senin için bir evden de fazlasıdır.  
 Bu okulda 12’ler her gün yaklaşan mezuniyet 
için ağlıyorsa, bu akıllarına her geldiğinde koridora 
çıkıp Ayverdi’yi son kez izler gibi dolu gözlerle izliyor-
larsa bu okulda bir şeyler oluyor arkadaş...Onlara bun-
ları yaptıran şey sadece okuldan ayrılmaları değil. Ar-
tık Ayverdi için bir şeyler yapamayacak olmaktır. Dört 
sene boyunca yapılan onlarca etkinlik, Girilen yüzlerce 
sınav, eğlenceler, şakalar, gülmeler...Hepsinin sonun-
dasın mezuniyet gününün gelmesini istemezsin ama 
eninde sonunda o gün gelir ve kapanış... Bu sahnede al-

dığın alkışlardan hiç biri canını bu kadar yakmamıştır 
,alkışlar sana sürenin dolduğunu hatırlatır. Artık gitme 
vakti geldi. Üzülme en güzel günlerin bitmiş olabilir fa-
kat Ayverdi rütbesini gururla göğsünde taşıyacaksın... 

Sen daha yeni geldin, daha hiçbir şey görmedin. Acı-
sıyla, tatlısıyla, kahkasıyla ağlamasıyla, üzüntüsüy-
le sevinciyle, iyisiyle kötüsüyle sana olan tüm sev-

gisiyle Ayverdi’ye hoş geldin...

Ayverdi’ye
Hoş Geldin...

“Biz Ayverdiliyiz!”

VEYSEL ÖZKARTAL
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Fikirlerimizi hor gören ve düşüncelerimize say-
gı duymayan, “belli” kalıpları “aynı” formatlarla 
“her” öğrencinin zihnine sokmaya çalışan eğitim 

sistemimizden herkesin şikayetçi olduğu aşikar.
Her alanda başarılı olmak için yapılması gereken o 

alanda uzman kişilerin çalışması iken eğitim sistemini 
eğitimcilerin değil de gelen hükümetin bürokratlarının 
yapıyor olması içinde bulunduğumuz vaziyetin en net 
açıklamasıdır. Eğitimcilerin ve öğrencilerin dışarıda 
tutulduğu bir  sistemden verim alınamayacağının is-
patlarını YGS ve LYS sonrasında yaşıyoruz aslında. Sıfır 
çekenler, üniversiteye yerleşemeyen okul birincileri ve 
en kötüsü intihar eden gencecik umutlar,gelecekler…

Toplum olarak eğitimin amacının ne olduğunu anla-
yamamız da ilerlememizi duraksatan bir husus. Hayal 
kuramayan, fikir üretemeyen, ekip çalışmasına uyum 
sağlayamayan, kültürüne önem vermeyen, kendini ge-
liştiremeyen robotlar yetiştirmenin bizi ilerletmedi-
ğinin farkına varamamış olmak ve buna devam etmek 
“Ders alınmamış acı boşunadır.” sözünü canlılığa ka-
vuşturuyor. Üretim çağındayız fakat yeteneklerimizin 

köreltildiği,fikirlerimizin dikkate alınmadığı bir sistem-
deyiz. Öğrencinin yanında olmayı değil önüne köstek 
olmayı tercih eden ama bizden başarı bekleyen bir sis-
temdeyiz.

Dr. Özgür Bolat’ın “Avrupa’da aileler çocuklarına iyi 
olduğu derslerden özel ders aldırarak o alanda çocukla-
rını daha da geliştiriyor.” dediğini duyduğumda eğitim-
de neden tıkandığımızı bir kez daha anlamıştım. “Çocu-
ğum her derste başarılı.” diyebilmek adına çocuğunun 
vizyonunu daraltan, gelişmesini önleyen bir toplumun 
bu sistemden şikayetçi olması da oldukça abes bir du-
rum değil mi?

Belki de bu noktada Ayverdi’nin öğrencisi olmanın 
en büyük avantajını yaşıyorum. Eğitimin nitelikli, ileri 
görüşlü, sorunlara çözüm üretebilen, yeni fikirler ge-
liştiren bireyler yetiştirmek olduğunun bilincinde olan, 
yeni fikirlere saygı duyan bi’ okulda okumam gelecekte 
eğitim sisteminin vaziyetine dair umudumu yaşatıyor.

Diplomalı eğitimsizler yetiştirmek değil, vatana fay-
dalı bireyler yetiştirmektir eğitimin amacı. 

Mutluluğuma kıyıldığı ilk gün,
İlk kez gözyaşlarım başkasının sevinci oldu
Anlatacaklarımı öylece bakarak belirttiğim o 

gün
Dilim vardı ama konuşamıyordum işte,o doğdu-

ğum gün gibi...

Ağlamak,yaptığım sadece ağlamak.
Güçsüzdüm işte,beni tutmalarını da söyleye-

mezdim.

Değil bir kez gülmek,başımı dahi tutamazken
Anlatamazdım derdimi,tıpkı bugünki gibi...

İki mum üflemek gibi değildi
Mutlu olmak,iyi ki doğdun demek gibiydi
İnsanların gözünde acizken değer kıldığım gün...
Ne tuttum o değeri,ne de öyle temizini 

buldum;tıpkı o ilk günkü gibi...

NİSANUR KULAKLI

ŞEYDANUR ÇAKIR

“DİPLOMALI” EĞİTİMSİZLER

“Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin 
çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Doğduğum Gün...
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Nerede Vefa?
Eskiler yalnız bana mı güzel gelirler? Ah o eskiler. 

İçinde sevginin saygının olduğu eskiler. Ahşap evler, 
nostaljik radyolar, müzik plakları, siyah beyaz fotoğ-
raflar, daktilolar. Duruşlarından bile ayrı bir tat alırsı-
nız. Sanki o eski eşyalar samimiyetle bakar yüzünüze. 

Görmüş geçir-
miş olduklarını 
aktarırlar bize. 
Tecrübelerin-
den faydala-
nalım isterler 
herhalde. Bir 
insan suretin-
de olsalar belki 
de sevimli bir 

yaşlı teyze olabilirler. Elleri yumuşacık, hafif tombul, al 
yanaklı samimiyetle sizi bağrına basabilecek bir yaşlı 
teyze. Aynı zamanda bir bebek kadar masum, çocuk 

kadar yaşama bağlı. Ama dediğim gibi esasen yaşlı bi-
rer teyzedirler. Çok güzeller. O eski radyoların şeklileri 
ne kadar güzeldir. Renksiz ama samimiyetle çekilmiş 
aile fotoğrafları mesela. Ailenin nasıl güçlü bir yapı ol-
duğunu anımsatır bizlere. 

Günümüzde insanlar nostaljik eşyalara sadece 
moda gözüyle bakıyor. O eski ve naif radyoları birer 
çanta haline getirip kıyafetlerine uydurma yarışı içe-
risine giriyorlar. Modası geçince de bir kenara fırlatı-
yorlar. Daktilolar yalnızca fotoğraflar güzelleşsin diye 
birer obje olmaktan öteye geçemiyor. Bu serzenişlerim 
bahsettiklerime karşı olduğumdan değil. Pek tabii dak-
tilolar fotoğraflar da kullanılabilir. Çantalar radyolara 
benzetilebilir. Benim derdim onlara kıymet vermeyişi-
nizden. Ne diyor bu kız burada diyeceksiniz. Demeyin 
lütfen.  Belki de anlatamıyorum kendimi. Bilmiyorum. 
Sadece eski hatıralara vefa gösterelim istiyorum.

MERVE NUR AKBULUT

Hayatı, insanları en acısız tiyatro ile tecrübe 
edebilirsiniz. Kendi kişiliğinizi, hayatınızı, düşün-
celerinizi bir kenara koyup bambaşka hayatlar 
yaşarsınız tiyatro sayesinde. Sahneye çıktığınız 
an kendinizi bir çekmeceye kaldırıp oynadığınız 
insan olursunuz. Onun sevinçlerini, üzüntüleri-
ni kendi duygularınız gibi benimsersiniz. Hayata 
başka insanların penceresinden bakmayı, dik du-

rabilmeyi, eğlenmeyi, eğlendirmeyi en önemlisi 
ekip olmayı, birbirinin açıklarını kapatmayı öğre-
nirsiniz. Bu yüzden tiyatro, kişisel gelişiminizi ta-
mamlamada en önemli yardımcınız olur. Pek çok 
insanın farkında bile olmadığı 27 Mart Dünya Ti-
yatrolar Gününüzü kutlar, tiyatroyla ilgili tabuları-
nızı yıkıp yanımızda olmanızı dilerim. 

Tiyatro Üzerine
HİLAL YILDIZCAN
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 Sevgidir insanı farklı yapan, mucizelere kapı 
açtıran, fırtınalara karşı dik tutan. 

   Saygıdır insana değer katan, beğeni boyutu 
kazandıran, kişiliğine asalet damgası vuran.

   Hem saygı hem sevgidir insanı tamamlayan, 
bir bütün yapan, mutluluğun yolunu açan, anlayış-
lı bir birey yapan. 

   Günümüz insanlarında göze çarpan; yaşamın-
dan fedakârlık yapamayan, gelenek ve görenekle-
rine uzak kalan, ahlaki değerlerini hiçe sayan, her 
şeyi kendi menfaati doğrultusunda yorumlayan, 
hak ve hukuk yoksulu vicdani değerler taşımayan, 
insani vasıflardan uzak, bunların yanı sıra kalbi-
ni taşlaştıran, merhametten nasibini alamayan, 
sömürü düzenin ağırlığı altında ezildikçe öfke ve 
umutsuzluğu daha da artan, git gide gaddarlaşan.

   Oysaki doğru olan, insanları sizin gibi dü-
şünmese de onların fikirlerine saygı duyman, Yu-
nus Emre misali “Yaratılanı severim, Yaradan’dan 

ötürü” ilkesine bağlı kalmandır. Tüm insanların 
Allah’ın kulu olduğunu aklından çıkarmaman, 
öbür dünyada hesabın Yüce Allah’a verileceğini 
idrak edip, kınadığın, beğenmediğin insanların 
Yaratıcı katında senden daha değerli olabilecek-
leri bilincinde olmandır. Bir gün dünyadan göçe-
ceğimiz gerçeğiyle karşılaşmadan; sahip olduğun 
dünya varlıklarından diğer insanlarında yarar-
lanmasını sağlaman, onların duasını almandır. 
Âhiretlik olduğunda güzel, iyiliksever bir insan 
olarak hatıralarında yaşamandır. 

   İyi düşün ve sağduyundan faydalan, bun-
ca isyana rağmen seni nimet ve rahmetinden 
uzak tutmayan, sonsuz merhametiyle saran Yüce 
Yaratıcı’dan utan.

   Unutma ki seni kurtaracak olan, dünyada in-
sanlara merhametle ve şefkatle bakmanı sağlayan 
ALLAH sevgisiyle dolu bir imandır.

Buna inan, ona göre davran, budur sana yakı-
şan.

Ilık esiyordu sabah rüzgârı,
Güneşin karanlığı aydınlatan ilk ışıkları,
Yürüyorum sahil boyu, dalgaların kıyıya vuran 

hışırtıları...
Denizin derinliklerinde kaybolmayı düşlüyo-

rum.
Gözlerim sımsıkı kapalı,

Sonra sen düşüyorsun aklıma.
Uzaktan vapurun yükselen düdük sesi,
Kaybettiğim umutlarımın derin stresi,
Sensizliğin hasretiyle beni terk ettiğin günü ha-

tırlıyorum.

Gözlerim sımsıkı kapalı,
İçin için ağlıyor kalbim.
Her an patlamaya hazır bir volkan misali,
Martıların çığlığı andıran haykırışlarına,
Sessiz bir çığlıkla katılmak istiyorum.
Gözlerim sımsıkı kapalı,

Çiseleyen yağmur damlalarıyla irkiliyorum.
Ayaklarım sahil taşlarına takılıyor, kumlara ka-

paklanıyorum.
Ellerini uzatıyorsun beni kaldıracakmış gibi.
Seni özlüyor ve bekliyorum,
Gözlerim sımsıkı kapalı.

SEVGİ, SAYGI VE İMAN

“Gözlerim Kapalı”

ZEKİ BÂKİ UZUN
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Bir Süreci Beraber Adımlamak
Okul dergisi bir ekip işidir. Bu niteliğiyle öğrencilik 

hayatının; dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte üretme-
yi, bir şeyleri beraber organize etmekten keyif alma-
yı duyumsatan, en hatırı sayılır kısımlarından birini 
oluşturur ya da o potansiyeli taşır, diyelim. Ülkemiz-
deki okul dergisi faaliyetlerini nicelik açısından epey 
gelişkin olarak değerlendirmek mümkün. Nitelik hu-
susundaki değerlendirmeler de kişinin bir okul der-
gisinde “ne” aradığına ilişkin soruya verdiği 
yanıtta gizli, olsa gerektir. Basılmış halde 
okula gelen dergi, uzun süren bir ortak ça-
banın sonucudur, sadece. Bir sürecin son 
demidir. Önemli olan, aslolan sürecin ken-
disidir. O süreçte artırılan görgü, bilgi, pay-
laşılan emek, gösterilen fedakârlık, dergiyi 
zamanında çıkarma telaşı, bir türlü gelmek 
bilmeyen yazılar, fotoğraflar, şiirler, koştur-
macalar, uçuşan kağıtlar, yapışan mürek-
kepler, formatlanan hard diskler, yenilip 
yutulan tırnaklardır… Sonra birden çıkıp 
gelir dergi, bir minibüsün arka koltuğunda. 
O da farklı bir heyecan, yüksek titreşimli bir 
frekans hali yaratır. Güzel şeylerdir; okula, 
öğrenciliğe, öğretmenliğe dair…

 
Az Çaba Faydalı Sonuç

Teknolojik gelişmeler her ne kadar ‘söz’ün hük-
münü görsel lehine çevirmiş olsa da, söyleyecek sözü, 
anla  ar direnebilirse, o kadar kalıcıdır. Gönül ister ki 
ülkemizdeki tüm okullar tam donanımlı öğrenci ça-
lışma atölyelerine sahip olsunlar ve buralarda öğren-
cilerin projeleri, yetenekleri, buluşları ve üretimleri 
sınırsızca geliştirilebilsin. Bir okul dergisini gazete 
bayilerinde bulabileceğimiz zamanlar gelsin, mese-
la… Hayal gibi görünse de buna benzer örnekler var, 

ülkemizde. Okul sınırlarının dışına taşmış okul der-
gisi örnekleri mevcut. Sarmaşık’ın her sayısında, bir 
sonraki sayıya aktarılan, güncellik sorunu olmayan 
yazılar olurdu. Üretim fazlası çalışırdık hep. Yani der-
gi potansiyeli gelişkindi, okulumuzda. Çok fazla çaba 
harcamadan, kolayca halloluyordu işler. Bir mucize 
olup da üniversiteye giriş kaygısı bir gün tümüyle or-
tadan kalkarsa, çok daha nitelikli ve katılımcı dergi 
çalışmaları yürütülebilecektir. Umalım, öyle olsun. 

Sarmaşık, okulumuzda çıkartılan ilk dergimiz de-
ğil. Daha önce “Sekiz Otuz” isimli bir dergi çalışması 
yapılmış, Sarmaşık’ın tohumları o zaman atılmıştı. 
Gelenek böyle bir şeydir; biçimi hatta ismi değişse 
de özü direnir ve ayakta kalır. Sekiz Otuz, fotokopiyle 
çoğaltılan bir dergiydi, maddi destek bulunamamıştı. 
Sarmaşık, Kubbealtı Kültür ve Sanat Akademisi’nin 
sunduğu matbaa imkânı sayesinde hayata geçmiş bir 
projedir. Yıllarca da desteklerini hiç esirgemediler. 

Dünyamızın bugünkü kadar dijitalleşmediği zamanlarda, 1982’de liseye başlamıştım. Darbe sonrasının 
tozlu, kasvetli yılları… Mağduriyet yıllarıydı, tuhaf zamanlardı. Ebeveynlerinizden dinlemişsinizdir, ‘yok’ların 
‘var’lardan çok olduğu devirler… Yok olan şeylerden biri de okul dergisiydi. “İstanbul’un göbeği” tabir 
edilen bir konumdaydı okulumuz ama okul dergisi, bir kavram olarak sadece bizim zihinlerimizde yaşıyor, 
yaşatılıyordu. Birçok şey zihinsel bir faaliyet şeklinde var oluyordu zaten. Mümkünse zihinsel faaliyetimizi 
de sadece zihnimizde tutmak, ifade etmemek öğütleniyordu, büyüklerimiz tarafından. Tehlikeli bir şeydi 
zihin. Fakat okula uğurlarken “Allah zihin açıklığı versin.” diyordu annelerimiz. Dar geliyordu biraz hayat, 
o sıralar… Şanslı olduğunuzu söylemeye çalışıyorum. Bilimsel-teknolojik gelişmelerin sıçramalı bir şekilde 
ilerlediği, eğlenceli ve hızlı bir hayatınız var. Dijital dünya o kadar egemen ki, bizim hayallerimizi süsleyen, 
kağıda basılı bir okul dergisi dahi nostalji cennetine uğurlanmak üzere… (Benim kuşağımın da şanslı olduğu 
çok fazla güzellik var, belirtmeden geçmek olmaz: Bulunabilmiş küçücük bir arsada icat edilen toprak kokulu 
strateji oyunları mesela… O paslı çiviler hiç elimize batmazdı bizim. Koruyucu meleklerimiz vardı galiba.)

Dergi Kokulu Okul Koridoru AHMET MAYALI
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Son söz niyetine; bütün öğrenci arkadaşlarımı, 
öğretmen dostlarımı, sevgili idarecilerimi, fedakâr 
okul-aile birliği kahramanlarını, kapı gibi Abidin 
abimi, arkası basık ayakkabısıyla her yere yetişen 
kocaman Muzaffer’i, diğer emekçi ağabeylerimi, kız 
kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlarım. Her 
şey hepimizin gönlünce olsun.

(Okul dergiciliğinin alamet-i farikalarından –
ayırt edici özellik- biri de herkesin yazısını “son 
zaman”a bırakması yarışıdır. Assolist olarak mı çıkıl-
mak istenmektedir sahneye, nedir acaba? Ben de öyle 
yaptım bu yazı için, son zamana bıraktım ve tam şu 
esnada bilmem kaçıncı kez hapşırıp üçüncü bitki çayı 
kupasını deviriyorum. Kısa kesmek zorunda kaldım, 
onu belirtmek için açtım bu parantezi. Hazır açmış-
ken yeni okulumun yolunda haftanın en az iki günü 
karşılaştığımız Esra Bakkaloğlu’na teşekkür de ede-
yim, benden bu yazıyı istediği için…)

RABİA NUR KANSU

Her kültürün kendine has yemek ve giyinme alış-
kanlıklarının yanı sıra kendi ihtiyaçlarına yöne-
lik geliştirdiği spor dalları vardır. Yazımızda ele 

alacağımız Uzakdoğu sporlarının çıkışı ise Çin, Japonya, 
Kore gibi ülkelerdir. Uzakdoğu sporları uzun ve köklü 
bir geçmişe sahiptir. Bu sporları temel olarak iki yönden 
ele alacağız; ortaya çıkışı ve doğu felsefesindeki yeri.

Bu sporlar temelde ruhu disipline etme ve bedeni 
dinçleştirme amacıyla ortaya çıkmıştır. Uzakdoğu spor-
ları, doğu felsefesi ile doğrudan bağlıdır, şöyle ki Çin kay-
naklarına göre M.Ö 500 yıllarında zen öğretisini yaymak 
amacıyla yola çıkan Bodhidhrama, Shaolin tapınakçıla-
rının meditasyon yapmaktan güçten düştüğünü ve artık 
günlük işlerini dahi yapamadıklarını görür. Bunun üze-
rine Bodhidhrama öğretilerine fiziksel ve zihinsel kon-
disyonu arttıracak teknikler ekler ve bunları yaymaya 
başlar. Daha sonra Çin’de büyük bir kıtlık baş gösterir 
ve tapınaklar yağmalanmaya başlar. Buna karşın rahip-

ler bu tekniklerin savunma amaçlı da kullanılabileceğini 
fark ederle ve yağmacıları etkisiz hale getirirler. 

İlerleyen zamanlarda gelişen Uzakdoğu sporları da 
belirli bir felsefe içerisinde gelişmiş ve bu felsefeye de 
‘Do felsefesi’ denmiştir.  Do kelime anlamı olarak yol de-
mektir fakat bu alandaki kullanımı daha çok felsefi bir 
yol anlamına gelmektedir. Do felsefesinin başlıca norm-
ları; doğru düşünmek, doğru söylemek, doğru hareket 
etmek, doğru hizmet etmek, doğru insan olmak gibi ah-
laki anlamda kendini yetiştirmektir.

Özetlemek gerekirse,  Do felsefesi olarak da adlandı-
rılan Uzakdoğu felsefesi içerisinde kelimenin tam anla-
mıyla kendi yolunu çizen Uzakdoğu sporları günümüz-
de de öğretilerini yaşatmakta ve hem çıkış amacı olan 
beden zindeliğini sağlamakta hem de daha sonra kendi 
yolunda geliştirdiği felsefesi ile beraber ruhun dinginli-
ğini sağlamaktadır. 

UZAKDOĞU SPORLARI ve  
FELSEFESİ
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TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalı-
şan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.Türk halkı 
bütün gece, havadan ve  karadan saldırı altında olma-
sına rağmen ,ülkenin her noktasından darbeye direndi.
Güneş doğduğunda Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 
700 er ve erbaş,polise teslim oldu.Öğlen saatlerinde 
Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandar-

ma Genel Komutanlığı bi-
nasında 200 kadar asker 
gözaltına alındı.Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
, tüm ağır ceza cumhuri-
yet başsavcılıklarına yazı 
göndererek “Aynı örgüte 
üye oldukları değerlendi-
rilen”  idari ve adli yargı-
da görev yapan toplam 2 
bin 745 hakim ve savcı-
nın gözaltına alınması ve 
haklarında soruşturma 

yürütülmesini istedi.Nihayetinde 16 Temmuz Cumarte-
si saat 20.02 de FETÖ darbesine yönelik operasyon sona 
erdi.Kazanılan zaferde Türk polisinin yanı sıra asıl güç 
1980 darbesinin çocuklarının vatan toprağında bir dar-
beye daha asla izin vermeyecek olmasıdır.Dil, din, ırk, 
mezhep ayırt etmeksizin vatanı için bir araya gelen mil-
letimiz, eşi benzeri görülmemiş savunması ile toprakla-
rına sahip çıkmıştır.Bu acı dolu savunmanın bedelini çok 
ağır kayıplar vererek ödemiş bulunmaktayız.Hain darbe 
sona erdiğinde 248 şehidimiz bulunmaktaydı.Devleti 
ve milleti için gerektiğinde canını dahi veren Türk ev-
latlarına olan borcumuzu ödeyebilmek imkansızdır.Gü-
cümüz yettiğince vatanımızı korumaya devam edeceğiz.
Çünkü biz gençler bilmekteyiz ki bu vatan kolay kazanıl-
madı; her karış toprağında başka bir yiğit başka bir sev-
da yatmakta.Kalemimiz yaşanılanları anlattığı ve bizler 
birlikte olduğumuz sürece Türk halkının iradesi payidar 
olacaktır.

15 Temmuz bizlerin -Türk gençlerinin- hayatları bo-
yunca unutamayacağı,vatanımızın her karış toprağının 
değerini anlamamızı sağlayan o gün.Milletimizin ülkesi-
ni nasıl koruduğu , ona nasıl sahip çıktığı aşikârdır.Sizle-
re bu olayın nasıl geliştiğini her ne kadar unutamıyor ol-
sakta özet nihayetinde hatırlatmak isterim.15 Temmuz 
Cuma günü saat 22.00 u gösterirken , Genelkurmay’da 
silah sesleri duyuldu.Boğa-
ziçi ve Fatih Sultan Mehmet  
köprüleri bir grup asker 
tarafından geçişe kapatıldı.
Yaşanan olayın olağan bir 
durum olmadığını sezmeye 
başladığımız dakikalarda 
Başbakan Yıldırım , bir tele-
vizyon kanalına bağlanarak, 
“bir kalkışma girişimi”nin 
olduğunu belirtti ve “Bu gi-
rişime izin verilmeyecektir.” 
dedi.16 Temmuz gününün 
ilk dakikalarında TRT’yi 
işgal eden kalkışmacı askerler,korsan darbe bildirisi 
okuttu.Ekran başında bildiriyi dinleyen halkımız hala  
ne olduğunu tam olarak anlamamıştı.Bunun üzerine 
Cumhurbaşkanı CNN Türk’te canlı yayına bağlanarak 
, askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara 
davet etti.Cumhurbaşkanı’nın bu çağrısı üzerine, mem-
leketin dört bir yanından meydanları dolduran Türk hal-
kı vatanı için her şeyi yapabileceğini o gece tüm dünyaya  
kanıtladı. Saat 02.20 de darbeciler, Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü ve TÜRKSAT’ı havadan hedef aldılar.Helikop-
terlerden açılan kurşunlara aldırmaksızın meydanlara 
akın devam ediyordu. Aynı dakikalarda TBMM’ye atılan 
bomba nedeniyle bazı polis memurları ve meclis görev-
lileri yaralandı.Saatler 03.00 olduğunda Cumhurbaşkanı 
İstanbul’a döndü ve TRT normal yayınına geçti.

MİLLİ İRADE’NİN ZAFERİ
FATMA ŞEVVAL CANBAY

15 Temmuz’dan önce darbenin ne olduğunu ve neler 
getireceğini az çok biliyordum.Darbe haberini evde televizyon 
izlerken gördüm.Kötü hissettim.Tek bir cümleyle açıklamam 
gerekirse en anlaşılır biçimde kötü bir geceydi.

Rümeysa Yıldırım /10-E

Darbe nedir bunu biliyordum ama neler getireceğini 
gerçekten hiç düşünmemiştim.Darbe haberini bende çoğu 
insan gibi evimdeyken öğrendim.Hayatımda çok olmasa 
da bazı şeyler değişti.Vatan sevgim daha çok arttı.Türk 
Milletiyle gurur duydum.İyi ki Türküm. Yeşim Karadağ/9-A

Öğrenciler 15 Temmuz Gecesini Anlattı...

Darbe haberini dayımdan öğrendim.Darbenin ne 
olduğunu bilmiyodum.Hainlerin gerçek yüzlerini 
gördüm.15 Temmuz benim için rezalet bir geceydi.Ama 
söylemek istediğim cümle şu Hâkimiyet Milletindir ve 
daima milletin kalacaktır. Betül Feyza Çoker/9-D
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15 TEMMUZ

Darbenin ne olacağını çok iyi biliyordum.Çünkü tarih silsilesine çok ilgi duyan biriyim.Bundan önceki darbelerin 
devlete ve millete nasıl zarar verdiğini biliyorum.O gece daha çok hırs ve sinir duygusunu hissettim.Çünkü bizi ezip 
geçiyorlardı.Demokrasi nöbetlerinde bulundum.İlk gün Saraçhane Parkı’ndaydım.Onun dışında sonraki günlerde de 
orada bulundum farklı sebeplerden ötürü.Tek cümleyle anlatmak biraz zor ama güvenme dostuna bir gün gelir vurur 
bir yerine diye niteleyebilirim herhalde.

Fatih Karaca/12-B

-Emre Bey 15 Temmuz Darbe Girişimini nere-
den öğrendiniz ve ne tepki verdiniz?

Emre Sessiz:Darbe girişimini öğrendiğimde ca-
miideydim.Cemaatten biri söyledi.Eve gittiğim za-
man televizyonu açtım ve TRT kanalında Tijen Ka-
raş hanımefendinin yaptığı konuşmayı duydum ve 
darbe gerçekleşti zannettim.Ancak aklıma şu geldi 
ki Türkiye’de TRT’den başka kanallar da var.Medya 
çok önemli çünkü.Siz her ne kadar olguyu yönetse-
nizde algıyı yönetemezseniz başarılı olamazsınız.
Başka bir kanalı açtım ve oranın ele geçirilmediğini 
gördüm.

-O gece yaşadıklarınızdan bahseder misiniz bi-
raz da bizlere?

Emre Sessiz:Dediğim gibi eve gittim ve televiz-
yondan bu haberi öğrendim.Şehit olmak en büyük 
duamdı hayatımda ve bu benim için bir fırsattı.Va-
tan için ölmek herkese nasip olmazdı çünkü.Eşimle 
dışarı çıkma kararı aldık.Ancak ben sonra kararı-
mı değiştirdim ve yalnız gitmeye karar verdim.
Çünkü eşimin doğumuna 3 hafta kalmıştı.Bunlar 
gerçek silahtı,oyuncak değil.Tehlikeye atmak iste-
medim.Öleceksem ben öleyim arkamda biri kalsın 
en azından dedim.Helalleştik ve ayrıldık.İstiklal 
Caddesindeki Ağa Camii önüne geldim.Orada dar-
beyi alkışlayan zihniyetleri gördüm.Ben şaşırdım 
tabi bunları görünce.Sela okuyanlara bela okuyan-
lar vardı.Neyse kovaladık biz onları.Kalabalıktık.
Ama darbenin kontrollü olduğu,Amerika kontro-
lünde olduğu belirliydi biraz.İstiklal caddesinde-
ki anıtın önüne geldik.Darbecileri orada gördük.
Yalvardık,yakardık,yapmayın dedik ancak biz ne 
kadar kararlıysak onlar da o kadar kararlıydı.Saat 
02.30 sıralarında Harbiye tarafından silah sesleri 
geldi.Silahlar bize çevrilmişti ve ateş açmaya baş-
lamışlardı.Kurşun sıkanların üstüne koşmaya baş-
ladık.Vurulanların sayısını azaltmak için.Avazımız 
çıktığı kadar bağırdık.O sırada bacaklarıma kurşun 

sıkıldı ancak anlamadım.Aramızda bi kol mesafesi 
vardı.Tekrar koşmaya başladım ancak ayaklarım 
artık beni taşımadı ve düştüm.Ambulanslar geldi 
kanamayı durdurmaya çalıştı.Üşümeye ve kendim-
den geçmeye başladım.Hastaneye getirmişler beni.
Her yer kandı hastanede.Öncelikli olanlara yardım 
ediyorlar.Ölmek üzere olanlar var.Emre Sessiz iki 
bacağından vurulmuş alt tarafı yürüyemez ama 
diğeri ölmemeli.Dolayısıyla bana müdahale edil-
medi.Sabah 6’ya kadar çektiğim tek acı bacaklarımı 
hissetmemem ve bu kanların boşa aktığı,darbenin 
gerçekleştiği korkusuydu.Annem geldi ve durumu 
açıkladı ve sonra sevinçten ağladım zaten.

-Peki demokrasi mitingleri hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Emre Sessiz:O mitinglere katılamamak en çok 
üzüldüğüm şeylerden biriydi.Çünkü yatalaktım 
ben.Ama kendime dediğim tek şey vardı keşke daha 
geç vurulsaydın Emre,çok erken pes ettin.Ama ya-
nımda bağıranlar vardı.Biz buradayız Emre sen ra-
hat ol diyenler vardı.Sonra iş ciddiyetini kaybetti 
şarkıcılar gelmeye başladı falan.İnsanların sokağa 
çıkışı çok muazzam bir şeydi bence.Demokrasi de-
ğildi önemli olan o gece,önemli olan vatandı.Bizden 
başka kimse basmamalıydı bu topraklara.
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F rekanslarımızı, dünya caddelerinde dolaşmış, kara 
parçaları ve denizlerinin üzerinde karış karış ince-
leme yapan Serniya ekibinin konferansına çevire-
rek yeni bir uygarlık keşfinin tarihine tanıklık ede-

ceğiz. Serniya konuşuyor:
 Galaksimizin Dünyada hayatın var olduğuna dair 
öne attığı teorileri yaptığımız keşiflerle doğrulamış olduk. 
Evet dünya üzerinde bilim,teknik,kültür ve sosyoloji 
bakımından çağ atlamış bir uygarlık hüküm sürmekte. 
Kendilerine ‘insan’ tanımını yapan –özet olarak arz etmek 
gerekirse vücutlarındaki bir takım çıkıntılar ie hayatların 
idame eden- bu varlıklar beşer olarak adlandırılır. Fakat 
şunu belirtmemiz gerekir ki, öteki gezegenlerin üzerinde 
yaşayan hiçbir toplulukta böylesine vahşice yaşamaya 
çalışan bir uygarlık görmemiştik. 
 Beşerlerin kendilerine özgü birbirlerini çılgınca 
öldürme alışkanlıkları vardır. Kimi zaman dünyanın farklı 
uçlarında yaşayan 2 insan, önüne kattığı diğer insanlarla 
birlikte, bir takım ideal ve vaadler bahanesi ile ailesini, 
evini, yerini yurdunu terk ederek geliyor. Modern silahlar 
ve üst düzey bir donanımla kıyasıya savaşıyor. Biz başta 
yiyecek sağlamak için bunları yapmak zorunda olduklarını 
sanıyorduk. Ancak gördük ki insanlar her türlü zahmet 
ve çaba ile birbirlerini katlediyor sonra da kalkıp evlerine 
dönüyorlar. 
 Daha sonra tekrar biri ortaya çıkıyor haftalar 
aylar belki yıllarca birbirlerine zulmediyor ve yine çıkıp 
gidiyorlar. Yani bu türün tarihi eziyet ve kendilerini 
ödlüme ile doludur denilebilir. Zarar vermek için 
yaptıkları bu silahlara tonlarca emek sarf ederler. Fakat 
hiçbiri de öldürdüğü kişinin ne etini yer ne de kanını içer. 
Yese, deriz ki, bunların öldürmeye ihtiyaçları var. Oysa 
besinlerini başka yollar ile elde ederler.
 Bu fuzuli cinayetlerden sonra beşerleri öyle 
bir gurur ve sevinç kaplar ki bunun nasıl bir ruh hali 
olduğunu biz anlayamadık. İnsanlar hakkında net bir 
karar vermemek için onların elli bin yıllık eski tarihini 
inceledik. Onların geçmiş tarihindeki soydaşları eğitimsiz 
ve donanımsızdırlar. Üstelik eğitimsizliklerinden dolayı 
amacını açıkça belli edip ‘ben buraya öldürmeye geldim’ 
diyor. Ama bugünün medenisi geliyor, öldürüyor ve ‘Ben 
sizin barışınızı sağlamaya geldim’ diyor. 
Gördük ki zaman aktıkça yalnız bilim ve teknik değil 
aynı zamanda beşerin yalancılığı, bozgunculuğu e 
yağmacılığıda gelişmiştir. İnsanın bir alışkanlığı daha 
şudur; Kendi zihinleri aracılığıyla ortaya çıkarmış olduğu 
iki üç söz dizilimi –bunların ideoloji olarak adlandırırlar- 
uğruna kendi canlarını hiç tanımadığı ve tanıyamayacağı 
insanlar için feda ederler. 
 

Aslında bu büyük bir karardır. Neyin kararı? Başka biri 
yaşasın ideali gerçekleştirsin diye kendini öldürme kararı. 
Açıkçası biz bu durum karşısında epey şaşırdık. Kendini 
ve kendi gibilerini öldürme zahmetine giren insan, 
uygar yaşama çabasına girse aradığı dünya düzenine 
ulaşabileceğini düşündük. 
 Projenin sonucunda karar verdik ki dünyayı 
hiçbir şekilde gezegenimizin sınırları kapsamına 
almayacağız. Ta ki beşerlerin birbirini yok edip kendi 
türlerini ortadan kaldırıncaya dek.
 Serniya dinlediğiniz için teşek 
kür eder. Daha sonraki frekanslarımızda görüşmek 
dileğiyle. 

BEŞER GEZEGENİ

    Sizler , aydınlığa sığınıp geceye sırt çevirenler ; 
geceye prangalar vuramazsınız. Kısıtlanmışlığın içinde 
bir sonsuz , sessizliğin içinde bir haykırış …

     Geceyedir dizeler , nice ezgiler ; geceyedir övgüler...

     Bilir misiniz ? Aynı isimli ünlü bir eser vardır 
‘’Geceye Övgüler ‘’ .Okuduğumda geceleri yaşayan bir 
ben değilmişim dedirten o şaheser.

    Nedir bu karanlığa olan sadakatim ; nedir bu derin 
hasretim ? Gök karanlığa gömülürken mi aydınlanır 
yoksa yüreğim? Dolunay görmeden rahat eder mi hiç 
içim...

    O hakikat denizi ancak gecenini zifiri vaktinde parlar.    

    Gece yaşar insan ; yaşamasını bilene... 

    Başka dünyadır sanki gece .Yalansız , berrak tıpkı 
gökyüzü gibi.

    Bir gece, kalemimin demli saatlerinde şunları 
karalamışım ‘’Gece silüetler çizer.Ve silüet aslından 
mutlaka daha güzeldir . Bir pırlantayı misal ; gecenin 
koyusunda görmektir asıl haz … ‘’

    Gece ruhun ta kendisidir gönlümce .Öz be öz ruhun 
emanet olunduğu beden olmadan aksetmesidir .Asıl 
hayat budur işte …

    Unutmayın ruhlar geceleri bir olurlar ; zifiri 
karanlıkta kör eden ayın altında pervasızca dans 
ederler ancak . Ve bil ki gece fısıldar ruhuna en sevdiğin 
cümleleri...

FATMA AY

Si̇lüet Mi̇sali̇ ; Gece
SENA NUR ŞEN
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“Kulak verin  
          mısralara..”

Ahmet Haşim’in “Melali anlamayan nesle aşina değiliz 
“ dizelerinden yola çıkarak gencinden yaşlısına herkesin 
yüreğine bir nebze olsun dokunabilme amacıyla 
çıktığımız yolda , bize destek veren başta edebiyat 
öğretmenimiz Zuhal KÜÇÜK olmak üzere herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Her şey şiire olan ilgi ve alakamızı, başkalarına 
yansıtma amacıyla gerçekleştirebileceğimizi düşünerek 
konferans salonuna uğramakla başladı. Dinleti denince 
akla gelebilecek bütün düşünceleri yıkabileceğimiz hiç 
aklımıza gelmemişti açıkçası. Herkes elinde sevdiği 
şiirle toplanmış, hayretler içinde birbirini izlerken 
gerçekten bazi şeyleri yapabilecegimize inandık. Birkaç 
gun içerisinde herkesin kendine ait kompozisyonları 
oluşmuştu. Uğraslarımızın boşa gitmemesini ümit 
ederek ( sınav haftamız da dahil ) okulda bulunarak 
çalışmıştık. Oluşan küçük aksiliklerden dolayı her 
ne kadar ertelenmiş olsa da gerçekleştirdiğimiz gün, 

mükemmel olmasi adına elimizden geleni 
yapmıştık.  Kâh bir adın kalmali geriye demiştik, kâh 
baglanmıycaksın derinden hiçbir seye... Ne kadar laf 
soz etsek de hepimizin içindeki sevgiyi dışa vurma 
tekniği farklı olmuştu. Etkilediğimiz yüreklerde bir mum 
yakabildiysek ne mutlu bizlere .

 Dil-Fest; 27 Nisan 2017 Perşembe günü 
okulumuzda değişik etkinliklerle hayata geçti.
Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilleri, 
bir gün boyunca kullanabilecekleri bir ortam 
hazırlayan Almanca öğretmenimiz Fatma Yılmaz, 
İngilizce öğretmenimiz Sümeyra Çınar, diğer 
tüm dil öğretmenlerimize ve hazırlıklara gönüllü 
olarak katılan 45 arkadaşımıza canıgönülden 
teşekkürler.
Saal Dil-Fest 3 ayrı bölümden oluşmuştu. 
Konferans salonunda tiyatro, sokak röportajları, 
tekerlemeler, gitar eşliğinde şarkılar, Alman-İngiliz 
edebiyatçılarıyla ilgili sunumlar, kısa filmler, 
yemek tarifleri, kareoke, Avrupa genel kültür 
yarışması ve daha başka birçok çalışmayı İngilizce 
ve Almanca olarak izleyen Saalliler, hep birlikte 
söyledikleri ‹›Leb deine Träume›› adlı şarkıyla 

salondan mutlu ayrıldılar.
Almanca ve İngilizce sınavında en başarılı 140 
arkadaşımız, İstanbul Alman Kültür Merkezi’nin 
okulumuz spor salonunda 6 farklı istasyondan 
oluşan atölye çalışmasına katıldılar. Dokuzuncu 
ve onuncu sınıflar, günün geri kalanında 
kütüphane ve Almanca sınıfında Tabu, Bingo, 
Jenga, Topwords, Scrabble, Memory gibi kutu 
oyunları oynadılar. Kendi sınıflarında bilmece-
bulmaca çözüp ödüller kazandılar. Puzzle yaptılar. 
Voscreen ile filmde o sahnede kullanılan cümleyi 
belirlediler.
Velhasıl Dil-fest geldi, hoşgeldi. Başta idare olmak 
üzere, hazırlayan katılan herkese çok teşekkür 
eder, Saal’e gelen bu yeni renge uzun ömürler 
dileriz.

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde bir ilk...

SAAL DİL-FEST

SEMANUR YEŞİL

FATMA YILMAZ
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Sirkeci Garı’ndan München Hauptbahnhof’a

MURAT KÜÇÜKOĞLU

Daha önce İtalya, İspanya,Portekiz ve Yunanistan gibi 
ülkelere kapılarını açmış olan Almanya, 31 Ekim 1961 
tarihinde Almanya ile Türkiye arasında imzalanan Türk 
işçilerin Almanya’ya gönderilmesine dair anlaşma ile iki 
ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlamış, so-
nunda Türkiye’deki insanlara da göç imkânı tanımıştır.

Bu anlaşmanın temelinde ise, işçiler geçici olarak 
alınacak kendilerinden kaynaklanan sorunlarda ise geri 
dönüş masraf ve yükümlülükleri yine kendileri-ne ait 
olacaktı. Amaçları çalışıp, para biriktirerek Türkiye’ye 
kısa bir süre içinde geri dönmek olan bu grubun çok az 
bir kısmı Türkiye’ye geri dönmüştür.

Her iki ülke de bu işçi anlaşması ile çeşitli amaçlar 
benimsemiş, Almanya gelen işçiler ile kısa süreli işçi ih-
tiyacını karşılamak ve sanayilerini kalkındırmak ve ge-
liştirmek düşüncesinde iken, Türkiye,  Almanya’ya gön-
derdiği vasıfsız işgücü ile hem işsizliği azaltmak hem de 
bu işçiler ile ülkeye girecek dövizlerle ekonomik denge-
yi sağlamak amaçlamıştır.

Bu dönemde Almanya’ya giden Türkler Birinci Ku-
şak Türkler olarak 
adlandırılmış, bu 
kuşak içinde mes-
lek sahibi olanlar 
maden, tekstil, do-
kuma, otomotiv 
ve ağır sanayide 
istihdam edilirken, 
meslek sahibi ol-
mayan vasıfsız işçi-
lerin ise çoğunlukla 
inşaat ve temizlik 

işlerinde çalıştıkları görülmüştür. Almanların gözünde 
ülkelerine gelen Türkler, misafir işçi diye tabir edilen 
“Gastarbeiter “  olarak görülmüş ve hep öyle kalmıştır.

1970’li yıllara girildiğinde geçici “ Gastarbeiter “ ola-
rak gelen Türk işçiler yavaş yavaş Almanya’ya yerleşme-
ye başlamış, bu durum yeni sosyal hakların yer aldığı 
anlaşmaların yapılmasına ve Türklerin Almanya’da yer-
leşimlerinin tanınmasına neden olmuştur. Bu durumdan 
dolayı Almanya’ya göç daha da hızlanmaya başlamış, fa-
kat 1973’te başlayan petrol krizi ve Avrupa’da meydana 
gelen işsizlikten dolayı Almanya işçi alımlarını durdur-
duğunu açıklamıştır. Bu açıklama-dan sonra Almanya 
yabancı yasalarını son derece ağırlaştırarak, buradaki 
işçilerin geri dönmesini amaçlamıştır. Fakat sonraları 
çıkarılan Aile Birleşim Yasası’yla Almanya’ya dönüşler 
tekrar başlamış, yeni gelenler ise uyum yasaları ile uğ-
raşmış ve İkinci Kuşak Türkler olarak adlandırılmıştır.

1980’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de yapılan 12 
Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye’deki siyasi dal-
galanma ve suçluların artmasından dolayı başta Alman-
ya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine kaçan kişiler 
Türkiye’nin aleyhine konuşmalar ve propagandalar ya-
parak bu ülkelerden başta Almanya olmak üzere İngil-
tere ve Fransa’ya siyasi ilticacı (sığınmacı) olmuşlardır.

1990’lardan itibaren Üçüncü Kuşak Türkler olarak 

tabir edilen gençler diğer göç dalgasını oluşturmuş-
tur. Bunlar önceki gelen Birinci ve İkinci Kuşak Türkler 
gibi hemen iş sahibi olamamış, bu nedenle bu kuşak 
eğitimine önem vermiştir. Özellikle meslek eğitimi ve-
ren okullara gidilmiş ve vasıflı işçi olmaya çalışılmıştır. 
Almanya’da yaşamlarını sürdürmeye karar verenler bu-
rada yatırımlar yapmaya başlamıştır. Biriktirdikleri ser-
mayeleriyle iş kurmuşlardır. İlk kurulan iş yerleri ken-
di ve orada yaşan Türklerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik olmuştur. İlerleyen zamanlarda farklı alanlara 
yönelerek Alman toplumuna da hizmet vermeye baş-
lanmış, giderek büyüyen yatırımlar ile Türkler binlerce 
firma kurmuş ve yüz binlerce kişiye istihdam yaratmış-
tır. Birinci ve İkinci Kuşak Türklerin çocukları ile Üçüncü 
Kuşak Türkler zamanla daha iyi entegre olmuş ve artık 
günümüzde Alman Milli takımda oynayan sporculardan, 
Tv’lerde program sunuculuğuna, sanata ve müziğe ka-
dar birçok alanda olduğu kadar, 80 bin civarında Türk iş 
adamı, 75 bin üniversite öğrencisi ve çeşitli parlamento-
larda 40’dan fazla Türk asıllı milletvekilimiz olduğunu 
görmekteyiz. Bu Üçüncü Kuşak Türklerin Almanya’daki 
konumlarını belirleyen en önemli etkenler, ülkedeki hu-
kuksal durumlar, politik yaşama katılma ve yerel seçim-
lerde oy kullanabilmeleri olmuştur.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ilk kez bu dönemde 
artmaya başlamıştır. 29 Mayıs 1993  tarihinde  Neonazi 
akımı ile Türk düşmanlığı “ Solingen Faciası” ile doruğa 
ulaşmıştır.

1960' dan Günümüze Türk - Alman İlişkileri 
ve Gurbetçilerimiz ( Gastarbeiter )



ALMAN EDEBIYATI

Babası daha sonra müdürü olduğu Haindlsch 
Kağıt Fabrikası’nda yönetici olarak çalışıyordu 
ve şehrin önde gelen kişilerinden birisiydi.
Savaş çığlıklarının atıldığı dönemlerde daha 
lisedeyken Horatius’un “Für das Vaterland 
sterben, ist ziemlich stolz” “Anavatan için ölmek 
hoş ve onurludur” sözü üzerinde yazdığı bir 
kompozisyonda “Anavatan için ölmek hoş ve 
onurludur” sözü yalnızca boş kafalıların rağbet 
ettiği bir propaganda sloganıdır” cümlesi ile 
savaşa karşı tavrını net bir şekilde koymuştur. 
Bu nedenle okuldan atılmakla cezalandırılması 
gündeme gelmiştir. Babasının hatırı ve din 
dersi öğretmeninin araya girmesi ile bu cezadan 
kurtulmuştur.
Brecht kendisini Walter Benjamin’e söylediği 

gibi “Komünist” olarak tanımlar.
“Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada 
özgürlerle tutsaklar.”
“Mizahın olmadığı yerde yaşamak zor, ama 
her şeyin mizah olduğu bir yerde yaşamak 
imkansızdır.”

A lman edebiyatı, Orta Avrupa`da yaşayan 
Almanca konuşan toplulukların edebi ya-
ratısıdır. Diğer Avrupa edebiyatlarıyla kar-
şılaştırıldığında Alman Edebiyatı diğerle-

rine oranla daha fazla yerel farklılık gösterir. Bunun se-
beplerinden biri, 1800`lerde Berlin`in ortaya çıkmasına 
kadar, Almanca konuşan toplulukların Fransa`nın Paris`i 
ya da İngiltere`nin Londra`si gibi bir başkentinin olma-
masıdır.

BERTOLT BRECHT (1898-1956)

ESRA BAKKALOĞLU 

.
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FRANZ KAFKA (1883-1924)
Kafka, Nazi döneminde 
yakılacak kitapların 
arasındaydı. Arkadaşı 
Max Brod’dan öldüğünde 
tüm bu eserlerini 
yakmasını istemiştir. 
Brod’un bu isteği yerine 
getirmemesi üzerine 

günümüzde Kafka’nın eserlerine ulaşabiliyoruz. O 
da varoluşçu yazarlar gibi insanın saçma ve kötü 
bir dünyadaki trajedisine, bunalımlarına, kişinin 
çağına, ailesine, işine yabancılaşması temalarına yer 
vermiştir. Onun en önemli teması “yabancılaşma”dır.
Dava, Şato ve Dönüşüm en çok tanınan eserlerinden 
olsa da Betrachtung Kafka’nın ilk basılmış eseridir. 
 
BRÜDER GRİMM / JACOB GRİMM (1785-
1863) - WİLHELM GRİMM (1786-1859)
Herkesin çocukluğunda okuduğunu tahmin ettiğimiz 

Bremen Mızıkacıları, Hansel ile 
Gratel, Rapunzel, Çizmeli Kedi 
gibi masallar Grim Kardeşler’e 
aittir. Kassel’de parasız 
kaldıklarında bir basımevinin 
Almanca sözlük yazımı teklifini 
kabul etmişlerdir. Bu sözlük 
Alman tarihinde ilk sözlük olma 
özelliğini taşır. 

Wilhelm Grimm’in abisinden farkı ondan bağımsız 
olarak ele aldığı folklor eserleridir. 

GÜNTER GRASS (1927-2015)
Gelirini daha çok caz müzisyenliği yaparak sağlamıştır. 
Eserlerinde daha çok totaliter bir ideolojinin 

hemen her türüne karşı 
çıkmıştır. Fransa’da Die 
Blechtormmel “Teneke 
Trampet” adlı ilk 
romanını tamamlayarak 
savaş sonrasında Alman 
Edebiyatı’nın ulusal 

düzeyde beğenilmesini sağlamıştır. Hindistan’dayken 
edindiği tecrübeler sayesinde Zunge Zeigen “Dilini 
Göster” isismli eserini yazarak Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü almıştır. 

HEİNRİCH HEİNE (1797-1856)
1825’te protestanlığa geçmiştir. 
Bu onun Avrupa kültürüne geçişini 
simgeler. Toplum farklılıklarına 
karşıdır. Karl Marx’ın görüşlerini 
paylaşıyordu ve toplumda herkesin 
eşit olmasını sağlıyordu. Heine 
1848 devriminin oluşmasında 
etkili olmuştur. 1848 devrimi, 

Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nde ideallerin tam 
olarak yerine getirilememesinin hayal kırıklığının 
sonucudur. Heine, ölüm döşeğindeyken “Tabii ki tanrı 
beni affedecektir, bu onun işidir” demiştir.”Kitapların 
yakıldığı bir yerde, sonunda insanlarda yakılacaktır.” 
Buna karşılık belirtmek isterim ki Naziler kitap 
yakmışlardır...

HEİNRİCH THEODOR 
FONTANE (1819-1898)
1871’de şövalye ünvanını 
ve 1894’te Fahri doktorluk 
almıştır. 2013’te bir balık 
türüne adı verilmiştir. Balığın 
adı Fontanemaräne (Coreganus 

Fontanae) dir. Balığı bulan bilim adamlarının bu ismi 
vermesinin sebebi “Der Stechlin” adlı romanda balığın 
bulunduğu gölü ve çevresinde yaşayan insanları 
tasvir etmesinden ötürüdür.Almanya realizminin ilk 
temsilcilerindendir. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)

Goethe toplumsal ve teknolojik ilerlemeye, 
insanlık erdemlerini yadsımadan doya doya 
yaşamaya inanıyordu. Kafka Goethe’yi “hayat 
üzerine söylenebilecek olan her şeyi söyleyen 
biri” olarak tanımlamıştır.1782 yılında asiller 
kamerasına alınır ve orada bu günümüzdeki Maliye 
Bakanlığı görevini üstlenir.1784 yılında kafatasında 
“Zwischenkieferknochen” adlı bir kemik bulmuştur. 
Literatürde “Goethe kemiği” diye de adlandırılır.
Son sözlerinin “ ışık, daha fazla ışık” ifadesi olduğu 
tartışmaya açık kalmıştır. “Göğün her yerde mavi 
olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmak gerekmez.” 
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Samiha Ayverdi ailesi olarak bu senede birçok turnu-

va gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Bu sene öğrenci 
meclisimizin de katkılarıyla turnuvaları daha iyi bir se-
viyeye çekip daha fazla çeşitlendirdiğimizi düşünüyo-
rum. Bu sene ilk olarak basketbol turnuvası düzenlendi. 
Gayet başarılı bir şekilde sonlandırdık. Benimde içinde 
bulunduğum 11/TM sınıfı mutlu sona ulaşan sınıf oldu. 
Ardından futsal turnuvamız başladı ve en iyi şekilde de-
vam etmekte. Okulumuz basketbol ve voleybol takımları 
ilçe turnuvasına katıldı. Bu haftalarda masa tenisi ve sat-

ranç turnuvalarımız da başlayacak. Hocalarımızın katkı-
sıyla gerçekleşen gelenekselleşen bilgi yarışmalarımızı 
da düzenleyeceğiz. Bu dönemin başında her sene daha 
iyi bir hal alan başta Nimet Hocamızın katkıları büyük 
olan münazara turnuvamızı da gerçekleştirdik. Akade-

mik başarımızın yanında her zaman olduğu gibi sosyal 
faaliyetlerde, spor etkinliklerinde, çeşitli turnuvalarda 
da kendimizi kanıtlayıp geliştirmeye devam ediyoruz.

Okulumuzda gelenekselleşme yolunda önemli adım-
lar atan münazara yarışmalarımıza bu sene bir yenisi 
daha eklendi. Yine son derece keyifli, rekabetçi, bilgilen-
dirici bir yarışma oldu. Son iki senedir bende bu yarış-
maya dahil oluyorum. İki senede de gruplarımla bera-
ber yarışmayı 3. Olarak bitirdim. Münazaranın insana 
gerçekten çok büyük katkıları var. Toplum karşısında 
konuşabilme, araştırma yeteneklerini geliştirme, konu 
hakkında bilgi sahibi olma vs. Birçok katkısı oluyor. Bu 
sene ki yarışmada da birçok güzel konu konu üzerinde 
tez ve anti-tez üretilip, birbirinden keyifli müsabakalara 
sahne oldu. Yarışmaya 8 grup katıldı. Şampiyon ve 3. 11/
TM sınıfından gruplar olur iken 2. Olan grup 10/F sınıfı 
oldu. Münazara yarışmalarımızı aynı sistematik ve aynı 
güzellikle önümüzde ki senelerde de devam ettirebil-
mek en büyük hedeflerimizden biri. Ayverdi öğrencileri 
olarak, düşünmeyi, tartışmayı, bilgilerimizi paylaşmayı 
seviyoruz ve bize münazara yarışmasında bu imkanları 
sunan hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

 

MÜNAZARA VE 
 TURNUVALARIMIZEMRE ÖZACAR
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Soru: Kitaplarınızı yazarken ne düşünüp neler 
hissediyorsunuz?

Cevap: Yazmaya başladığım zaman büyük bir 
heyecan ve merak duyuyorum. Aslında hikayelerimin 
sonunu ben de bilmiyorum. Sonunda ne olacak diye 
yazıyorum. Çünkü merak duygusu olmasa 
insan yazamaz. Şimdi bu adam artistlik yapıyor 
sanıyorsunuz, öyle değil. Birçok yazar bu 
durumu itiraf ediyor. Mesela William Faulkne 
da bunlardan biri, Ağustos Işığı adında bir 
romanı var. Bir yol, yolda bir kadın; ayağında 
ayakkabı yok, kadın hamile. Diyor ki: ‘’Ben bu 
romanı yazmaya başladığımda bu kadın kim, 
neyin nesi, bilmiyordum. 

Yazmak biraz da oyundur arkadaşlar, yazarın 
kendi ile oynadığı bir oyun. Önce kendiyle, daha 
sonra da okurla oynuyor. Okumaya başladığı an 
bu oyuna dahil oluyor.

S: Posta Kutusundaki Mızıka’da sıklıkla 
bahsettiğiniz ‘Sevgili Dost’un özel bir sebebi 
var mı?

C: Olmaz olur mu? Bir insan bir şeyi sıkça 
söylüyorlarsa onunla alıp veremediği vardır değil mi? 
Yani burada sevgili dost demek, aslında bir sevgili 
dost arayışının ya da sevgili dostun ne kadar kıymetli 
olduğunun bir işaretidir. Ben dostluğu çok kıymetli 
buluyorum. Ve derecesine göre bazen bir dostunuz 
size akrabanızdan daha yakın olabiliyor. Demem o ki; 
yakınlık kanla değil, yakınlık kalple...

S: Yine aynı kitabınızda evet ve hayır demekten 
bahsediyorsunuz. Peki sizin hiç hayır dediğiniz için 
pişman olduğunuz mu? Yoksa hayat bu deyip devam 
mı ettiniz?

C: Pişman olduğum tabii ki çok şey oldu. Mesela en 
son pişman olduğum şey... Ben dün babamı defnettim. 
Bir gün önce hastaneye götürdüğümüzde babam bana 
sarılmak istemişti. Grip olduğumu söyleyip uzaktan 
öpücük yollamıştım, ona bulaşmasın istemiştim. Ama 
babam öldü ve ben ona son kez sarılamamış, onu 
öpememiş oldum. Akşam eve geldiğimde babamın 
öldüğünü söylediler, ben onu tabutunda ancak 
öpebildim. İşte bu benim içimi kanatıyor. Hayat böyle 
akıp geçerken pişman olmayacağımız şeyler yapmamaya 
gayret etmeliyiz.

S: Kitap kapağınızdaki ikiye ayrılmış karga 
figürünün bir anlamı var mı?

C: Şimdi gençler, benim tüm kitap kapaklarımdaki 
grafik aynı. Belirli bir obje ve yarısı bir tarafta, diğer 
yarısı başka bir tarafta. Bunun tabii ki bir anlamı var. 

Ben edebiyatı yarımlarla işliyorum. Niye? Bir filozofun 
da dediği gibi ‘’Yarım, bütünden çoktur.’’ Çünkü yarım 
olan her şey, insanda tamamlama arzusu uyandırır. 
Yarım olan her şey hayali harekete geçirir. Yarım olan 
her şey farklı yorumlanmaya müsaittir. Tamamı zaten 
belirgin olan bir şeyi kimse merak etmez. 

S: Hayatın farkına varmak ile ilgili yazılarınız var. 
Peki siz ne zaman hayatın farkına vardınız?

C: Farkına vardığımı kim söyledi?
S: Bir yazar adayına çalışmasında başarılı olması 

için ne tarz tavsiyeler verirsiniz?
C: Bu konu çok geniş ve uzun. Zaten ben hem üniversite 

de hem de özel atölyelerimde yazar yetiştirmek üzere 
çalışıyorum. Birkaç noktaya değinmek gerekirse de 
okumaktan bahsedebiliriz. Okumak ama nasıl okumak? 
Cümleleri irdeleyerek okumak, düşünerek okumak... 
Nasıl ki filmi izlerken yönetmen ışığın yönünü, görüntü 
tekniklerini inceliyorsa biz de kitapları bir yazar 
gözüyle okumalıyız. İkinci olarak özgün bakış açısı 
geliştirmeliyiz. Klişe kadar boğucu bir şey yoktur. 
Yazarın yeni bir şey yazması gerekir, herkesin gördüğü 
yerden bakmakla yazar olmak mümkün değil. Üçüncüsü 
husus, dile hakim olmaktır, dilbilgisini kesinlikle 
uygulamak gerekir. Dördüncüsü ise aşırı duygusallık 
ile yazılan metinler insanları etkilemez. Duygunun 
dozu çok iyi ayarlanmalıdır. Bunun nedeni ise doğallık 
ve yapaylık meselesidir. Sanat, yapay gibi görünse de 
aslında ne kadar doğal bir algı uyandırırsa o kadar güç 
kazanır. En azından ilk etapta bunları söyleyebilirim.

A. ALİ URAL’A SORDUK
‘’Yazarlar Okullarda Projesi’’ kapsamında okullarda imza günü ve söyleşi programlarına katılan 

yazarlarımızdan Ali Ural’ı okulumuzda ağırladık. Keyifli bir programın ardından bize kalan imzalı kitaplarımız 
ve yazarımızın sorularımıza verdiği zekice cevaplar oldu. Sizler için onları derledik; biz keyif aldık, siz de 
alabilirsiniz!

SİMURG
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-Merhabalar,birkaç soru sorabilir miyiz size?
-Elbette,sorularınız için buradayım.
-Peki o zaman.Bu işe başladığınızda hiç bu kadar 

tutacağınızı,bu kadar sevileceğinizi düşünmüş 
müydünüz?

-Hayatta düşüneceğim en son şeylerden biriydi belki 
de.Yazılarını çalakalem yazan bir çocuktum ben,aynı 
sizler gibi.Hiç tahmin etmemiştim anlayacağınız.

-Peki bu durumdan memnun musunuz?
-Çok memnunum diyebilirim.Yazdıklarımı çoğu 

insan okuyor ve geri dönüş yapıp eksiklerimi söylüyorlar 
bana.Güzel bir şey.

-Genç yazarlara tavsiyeleriniz nelerdir acaba?
-Tabiki çok okuyacaklar,sanatla ilgilenecekler,

tiyatroya,sinemaya,operaya gidecekler,insanların 
duygularına yönelecekler.Yalnız çok zor bir iş yazarlık.
Başarmak var,batırmak var.İnsanlara hitap edebilecek 
yazarlar lazım bizlere,ülkemize  …

-Peki neden bütün kitaplarınızda baş karakter 
Nevzat?

-Neden Nevzat?Nevzat aslında ünlü birisi değildi.
Ben ünlendirdim onu.Kendi çapında normal bir polisti.
Bu kadar ünlü olacağını ben de düşünmemiştim.İyi 
adamdır Nevzat.sevin Nevzat’ı!!

-İlham kaynağınız nedir?
-Hayat.Hayattan başka ilham kaynağına gerek yok.
-Favori yazarınız kim peki?
-Dostoyevski.
-Bizim daha doğrusu çoğu okurunuzun merak ettiği 

bir nokta var.Yazılarınızı hemen olduğunuz yerde 
kaleme alır mısınız,yoksa sonradan mı eklersiniz?

-Aklıma geldiği an not alırım.Kağıt yoksa bile bir 
kalem bulur;elime koluma herhangi boş bir yere 
yazarım.

-Bir kitabı yazmak ne kadar sürüyor?
-Yaklaşık 2 sene sürdüğü oluyor.
-Hiç tutmaz dediğiniz ama tutan bir kitabınız oldu 

mu?
-Yok hiç olmadı.Hepsi genelde tuttu.Sağolun iyi 

okuyorsunuz kitaplarımı.Sizler dediğim yani okurlarım.
-Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi adına vermiş 

olduğunuz röportaj için size çok teşekkür ederiz.Birgün 
okulumuzda da sizi ağırlamak isteriz.

-İnşallah bakalım gelmeye çalışırım.Hayatınızda 
başarılar kızlar…

Başta da dediğimiz gibi çok samimi ve eğlenceli 
birisiydi Ahmet Ümit.İmkanı olan herkesin kesinlikle 
gidip görmesi,konuşması gereken bir yazar.Ve 
inşallah bu sene okulumuza da gelecek.Umarım orada 
buluşursunuz kendisiyle…

AYVERDİLİLER AHMET ÜMİT 
          İLE BERABERDİ!

Biz Ayverdililer olarak bu yıl 35. Si düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit ile birlikteydik.Kendisi 
bizleri kırmayarak sorularımızı cevaplamayı kabul etti.Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik ve tüm Ahmet Ümit 
okurlarının merak ettiği soruları yönelttik kendisine…

SELİNNAZ ÇOBAN
BERFİN İZGİ
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Yıl içinde Bursa’dan Londra’ya kadar pek çok şehre 
geziler düzenliyoruz. Geziler her sene başta oku-
lumuz Beden Eğitimi öğretmeni Osman AY olmak 

üzere düzenleniyor. Bu geziler hem kaynaşmamızı hem 
de farklı kültürleri öğrenmemizi sağlıyor. Öncelikle Bur-
sa gezisi, hava koşulları y üzünden bir hafta ertelense de 
beklediğimizden daha güzel bir gezi oldu. Sabahın erken 
saatlerinde Ulu Cami’ye uğradıktan sonra köy kahvaltı-
sı yaptık. Güzel bir kahvaltının ardından otelimize geç-
tik. Gece  Osman Hoca ile oynadığımız oyunlar oldukça 
keyifliydi. Otelde geçen keyifli anlardan sonra Uludağ’a 
doğru yol aldık. İçinde Osman hocamızın da olduğu ge-
niş bir ekiple kızak kaydık, çok eğlenceli vakit geçirdiği-

mizi rahatlıkla söyleyebilirim. Akşama dönüş yolculuğu 
başladı ve sağ salim İstanbul’a vardık. Çok yorulmuştuk 
ama buna değmişti. İstanbul’a döndüğümüzde herkes 
geziye katıldığı için mutluydu. Ayverdi ailesi olarak bir 
geziyi daha geride bırakmıştık. Lise de arkadaşlarınız-
la beraber yaptığınız gezinin bir çok eğlenceli an yaşa-
manıza ve bolca eğlenmenize vesile olacağına eminim. 
Diğer bir gezimiz ise Hollanda gezisi, okulumuzun yurt-
dışına yaptığı birçok geziden ilki olan Hollanda’da hem 
kendimi yabancı dil konusunda geliştirdim hem de ar-
kadaşlarımla paha biçilemez anlar yaşadım. Hollanda 
gezisini ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım duydu-
ğum gibi de hazırlıklara başlamıştım. Başta tanımadığım 
birinin evinde ve daha önce gitmediğim bir ülkede bir 
hafta kalma fikri beni çok korkutmuştu. Ama sonradan 
fark ettim ki hepsi benim için ayrı ve güzel birer tecrü-
be oldu. Gitmeden önce Osman Hoca ‘soğuk olur kalın 
şeyler alın yanınıza’ diye birkaç kez uyarmıştı ama bu 

kadar soğuk olacağını tahmin edememiştik. İndiğimiz 
gibi bere ve mont almak zorunda kaldık. Farklı bir ül-
keye gitmiştik tabi ki zorlandığımız birkaç konu vardı, 
mesela yemek... O güzel Türk yemeklerine alışmışız tabii 
herkeste aynı söz ‘ev yemeklerini özledim’. Uçakta anne-
sine yaptırdığı sarmalarla hayatımızı kurtaran Sude’den 
sonra gezinin 4.günü Osman hocamız bizi Türk bir ai-
lenin işletmesine götürdü. Herkesin yüzünde ‘sonunda 
güzel bir şeyler yiyoruz’ mutluluğu vardı. Hollanda’da 
geçirdiğim en güzel gündü. Çikolata fabrikasından gelen 
kokuyu mantı kokusu sanıp çevrede mantıcı aramamız 
da cabası tabi. Ertesi gün partnerlerimizle Buz pateni-
ne gittik. Paten konusunda iyi olduğumuz söylenemez-
di. Özellikle Eren’le muhteşem çarpışmamızdan sonra 
kesinlikle söylenemezdi.. Birkaç düşüşün ve bol kah-
kahanın ardından herkes yorulmuş bir şekilde dağıldı. 
Akşamları hep birlikte geçiriyorduk, oyunlar oynayıp 
gülüp eğleniyorduk. Geziyi ilk duyduğumda bana bu 
kadar muhteşem bir hafta geçireceğimi söyleseler asla 
inanmazdım. Arkadaşlarımla geçirdiğim muhteşem za-
manlar bir yana tarihi müzeler, sanat galerileri gezinin 
keyfini ikiye katladı. Hem eğlendik hem de öğrendik. 
Özellikle rehberimizin bizi bütün Hollanda’yı yürüyerek 
gezdirdiği gün çok şey öğrendik. Çoğu zaman üşüsek de 
acıksak da Emel Hoca’yla sürekli fotoğraf çekinmek zo-
runda kalsak da şüphesiz çok eğlenceli çok güzel gün-
lerdi. O haftanın bana kazandırdığı arkadaşlıkları, güzel 
anıları asla unutamam. Ayverdiliyseniz çok şanslısınız, 
bu güzel gezilerde yer alabilmek büyük şans. Eğer hala 
gezilere katılmadıysanız vakit geçmeden Osman hocayı 
bulun derim. Çünkü işin sonunda asla pişman olmayaca-
ğınız şeyler yaşıyorsunuz. Ayverdi ailesi olarak beraber 
nice gezilere.

ULUDAĞ

HOLLANDA

Diyarlar’a Seyahat...

MELEK YILDIZ



Heyecanlandık, sabırla bekledik, yapacağımıza 
inandık, büyük bir emek sarfettik. Gece gündüz 
demeden en iyisi olması için çabaladık.

     Okulumuz öğren-
cilerinin ‘’bizlerin’’ 
aydınlık geleceği için 
anketler yaptık, üni-
versitelerle ve ‘’Ben 
de Geçtim Bu Sıralar-
dan! ‘’ diyen mezun-
larımızla görüştük. 
Programın sonunda 

yüzleri gülen Ayverdilileri gördüğümüzde emeklerimi-
zin karşılığını aldığımızı anladık.

     ‘’Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz’’ felsefesini benimse-
yip büyük bir ekip ruhuyla çalıştık. Peki biz bunu nasıl 
başardık ?

     Başta Müdür Yardımcımız Seval YARDIM ve Rehberlik 
Öğretmenlerimiz Canan DEMİR ve Vedat PAMUKCI ön-
derliğinde başarabileceğimize inandık, olumsuzluklar 
karşısında ümitsizliğe kapılmadık.

     Sorumluluk sahibi ekip arkadaşlarımız ve koordinatör-
lerinin özverili çalışması sayesinde üç gün süren prog-
ramımızın üstesinden geldik. Dolu dolu geçen bu üç 
günden bahsetmek gerekirse ;

     İlk gün konferans salonumuzda seminerler düzenlendi.
Alper ESEN’in ‘’Başarıya Giden Yol’’ konulu konuşması-
nı, Abdulsamet TEMEL’in ‘’Gelecek Sizden Ne Bekliyor? 
’’ konulu konuşması takip etti. Ayverdililer için aydınlık 
geleceğin sırlarını paylaştılar. Ardından Gülsün ÜNAL 
‘’Sınav Kaygısı ve Motivasyon’’ konulu konuşmasıyla 
programımızın ilk gününü sonlandırdı.

   İkinci gün ise 12.Sınıflarımız için okulumuza gelen üni-
versiteleri ağırladık. Öğrencilerimiz kafalarındaki soru-
lara üniversitelerden gelen hocalarımız sayesinde yanıt 
buldular.

     Son güne ‘’Ben de Geçtim Bu Sıralardan! ‘’ diyen me-
zunlarımızla başladık. Bizlerle anılarını ve tecrübeleri-
ni paylaştılar. Samimi sohbetleriyle hem eğlendik hem 
öğrendik. Günün devamında bu sefer de 11.Sınıflarımız 
için üniversitelerimizi ağırladık.

     Bu üç günün sonunda ne mi kazandık ?

     Hayalimizdeki mesleği daha yakından tanıdık, merakı-
mıza merak kattık, geleceğimiz için bir adım daha attık.

     Edindiğimiz kültürel birikimle IV. Kariyer Günlerininde 
sonuna geldik.

     Yoğun bir tempoyla çalışan ekip arkadaşlarımıza ve 
koordinatörlerine, ilgili ve meraklı öğrencilerimize, 
yardımlarını esirgemeyen öğretmenlerimize, en çok 

da değerli müdür ve müdür yardımcılarımıza teşekkür 
ederiz…

‘’AKADEMİK BAŞARI , KÜLTÜREL BİRİKİM‘’
     Ayverdide IV.Kariyer Günleri heyecanı...
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FEYZANUR KARAMAN
BETÜL SUR
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Geçmişin çoğu tanımı doğumumuzdan şu ana kadar 
olan anı kapsar. Aslında geçmiş, özgürce kendi kararımı-
zı verdiğimiz –birey olduğumuz- andan sonrası. Hayatın 
görülebilen ama dokunulamayan kısmı, özleyeni de var 
silmek isteyeni de.

    Dağınık bir kütüphanedir, her kurcalanışta okun-
mamış bir kitap sunar insana, kendisinin yazdığı. Her-
kes gibi benim de var elbet bir kütüphanem, omuzlarım-
da. Bizatihi söylüyorum omuzlarımda diye “Geçmişim 
peşimi bırakmıyor.” diyenlere inat. Bir yere gittiği yok 
ki peşimden ya da peşinizden gelsin. Tanıdık bir cümle 
duyduğu anda hemen açar o cümlenin sayfasını, bu yüz-
dendir geçmiş peşimi bırakmıyor yanılgısı.

    “Nerede o eski bayramlar!” iç geçirişi mesela, film 
şeridinden hallice göz perdesinde tüm bayramları yaşa-
tıverir birden. Bu iç geçiriş her bayram aynı kitabı oku-
yacağım, aynı yerlerin altını yeniden çizeceğim demek-
tir.

    Ben geçmişini değil de çocukluğunu özleyenlerde-
nim, çocukluğuma hasretim. “Çocuktur yapar.” denece-
ğini bildiğimden her yaptığımın mazur görülmesine, her 
insanın iyi olduğunu zannedişime, yaşadığım en büyük 
korkunun birisinin çantasındaki iğneyi bana yapacak ol-
ması korkusuna hasretim. En büyük acımın, bisikletten 
düştüğümde kanayan dizlerimin olduğu, tek engelimin 
de koştuğum yoldaki taş olduğu yıllara özlemim.

   “Açılın açılın tekrar, çocuk dizlerimdeki yaralar.”

MUKADDEME-i ATi

Bu akşam hüzünleri kuşandım geldim

En derin acıları sunabilirim

Yaralar göz göz olmuş, gönül dağlanmış

Bakmayın böyle ayakta durduğuma

Bir odada bin derdi sunuyor lambam

Dört bir yanım ıssızlık nereye baksam

Yalnızlık kalbimde konaklar bu akşam

Şaşmayın deli gibi konuştuğuma

Kirli bir aynada parçalanmış yüzün

Kirpiklerden damlıyor yağmuru hüznün

Kara gökler gözlere misafir bugün

Kızmayın çocuk gibi ağladığıma

Ben seni gül bilmiştim sen kül savurdun

Ben hep sevgi pişirdim sen gül kavurdun

Anlamadım muhteşem bir köşktü yurdun

İçerlendim kalpteki mahzunluğuma

Nasipsiz bilmedi kalbimdeki seni

Yalnız ten sandı bendeki görüneni

Dilim dese de umursama gideni

Yazık gönül dünyamda kahrolduğuma

GÖNÜL KIRGINLIĞIM

NİSANUR KULAKLI
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Kafamdaki şeyleri anlatmak istemiyorum, sadece 
bana özel olsun istiyorum tanrı’nın bile fark edemeye-
ceği kadar büyük olsun istiyorum dertlerimin. Ve şehrin 
ara sokaklarından geçerken kedilerin o huzursuz miyav-
lamalarını ciddiye almayıp sadece kendimi ve kafamda-
ki dertleri düşünmek istiyorum. Pis pis kurgular kurup, 
insanları ağlatmanın ne kadar zevkli olacağı hayaliyle 
yolda yavaş yavaş, adımlarımı uzatarak yürümek ve bel-
ki fon müziğim olarak dead and lovely’yi kulaklarımda 
duymak… 

Biliyorum tanrım, ben bir kaçığım. Belki insanlar 
beni görünce kaçıyor. 

Evet, biliyorum onları sıkıyorum, benden rahatsız 
oluyorlar hatta ne bileyim ‘ deliliğin bile sıradanlaştı-
ğının farkında olan mutsuz ve hasta psikiyatrlara’ beni 
göndermek istiyorlar. Ben de sadece başımı sallamakla 

yetiniyorum çünkü dediklerini zerre umursamıyorum.
Bazen bunlardan o kadar çok sıkılıyorum ki harare-

timi yok etmek için eğlenceyi bazı şeyleri yaratmakta 
buluyorum. En garibi ise kendimi ne kadar kaptırsam da 
hep gerçekliğin o acımasız soluğunu ensemde hissedi-
yorum. Takıntı yaptıklarım belki bana hatırlatıyor bunu. 
Ya da çevremdeki o lanet mutsuz insanlar.

Duygularım bana o kadar yoğun geliyor ki, sana an-
latmazsam dayanamazdım aziz okuyucu. Biliyorsun, 
sıkıldım bu anlamsız yalnızlığımdan. Sana benim o da-
yanılmaz sıkıcı maceralarımı anlatmak istiyorum. Belki 
benim dertlerimi ikimizin ortak bir umutsuzluğuna dö-
nüştürebilirsem en azından kendimi kazançlı çıktığıma 
inandırabileceğim. Eee, o zaman bugün bana ne yaptığı-
mı sorsana.

NiYET ETTiM DÜNYANIN 
SÜSÜNDEN ELiMi ÇEKMEYE

AHSEN EBRAR ERARSLAN  

              Aşk kelimesi Arapça “aşeka”kelimesinden 
türemiştir. Aşeka , bir ağacı saran,besinini ağaçtan alan 
ve zaman içinde de o ağacı kurutarak öldüren sarmaşığa 
denir.

             İşte böyledir aşk seversin,kopamazsın,ayrılam
azsın ama belki de bilmeyerek ona zarar verirsin.

             Genelde hikayeye benzetilir aşk. Bizimkisi 
bir aşk hikayesi, derler.Oysaki her hikayenin bir sonu ol-
duğunu hepimiz biliriz. Ama aşkın sonu yoktur.Belki de 
cümle  “Aşktı bizimkisi gerisi hikaye” olmalıydı.

               Aşk her şey demektir. Ama her şey aşk demek 
değildir. Aşk olunca her şey daha anlamlı olur. Aşk her 
şeye anlam kazandırır.  Bir kitap alırsın mesela eline,bu 
kitap sana onu hatırlatır.  Onun sevdiği bir şarkı,söz vs 
bunlar hep sana onu hissettirir. Yani aşk her şeyde onu 
görmek onu hissetmektir.

            Mevlana’nın dediği gibidir aşk.  Aşk davaya 
benzer,acı şahide;şahidin olmadan davayı kazanamaz-

sın. Gerçek aşka ulaşmak için büyük zahmetler çekmek 
gerek. Üzülmen gerek,yorulman gerek… ancak bu saye-
de aşka kavuşabilirsin.

           Sadi Şirazi “ Aşka uçarsan kanatların yanar “de-
miştir. Mevlana ise “Aşka uçmazsan kanat neye yarar” 
ifadesiyle sanki Sadi Şirazi’ye cevap vermiştir. En sonun-
da Yunus Emre “Aşka varınca kanadı kim arar” cümle-
siyle diğer ünlü düşünürlerin aşk tanımlarına farklı bir 
açıdan bakmıştı.

         Bu üç ünlü düşünürün aşk tanımları görüldüğü 
gibi farklıdır ve birbirlerini tamamlamaktadır. Aşk da 
tamamlamak demektir aslında. Birbirini tamamlamak…

          Ve son olarak aşka en çok benzeyen şey üç 
noktadır(…). Her nokta gizli bir “Ah”tır. Seviyorum deyip 
haykıramamaktır. Boğazda düğümlenen iki çift sözdür. 
Dilin  lâl gönlün melâl olduğu andır. Gözlerden süzülen 
iki damla yaştır. Hissedilen fakat bir türlü yazılamayan-
dır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı andır… Üç nokta bit-
meyendir, bitemeyendir…

AŞK
BURCU DERİCİOĞLU
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MERDÜMGİRİZ
İNSANLARIZ

ISYAN!ISYAN!ISYAN!iSYAN!
RABİA ARSLAN

ELİF KALAFAT

Tutsağız. Özgürlük için çabalarken daha da 
düğümleniyor ruhlarımız. Yüzyıllar öncesinde 
belirlenmiş kalıplar var dört bir yanımızda, her 

geçen yılda kenarları biraz daha keskinleşen kalıplar... 
Algılar var. En amansız tutsaklığın zihinde cereyan eden 
tutsaklık olduğunu bilenlerin oluşturduğu algılar var. 
Birinden kaçarken diğerine yakalanıyor, yağmuru bile 
göremeden doluya tutuluyoruz. Azar azar düşünürken 
akın akın tüketiliyoruz.

Mesela yetmiş beş milyonun elli beşini ekranlara ki-
litliyor bir dizi. Senaristi ne akıllı adam, neler düşünmüş 
baksanıza! Olaylar olaylar, muazzam bir silsile. Oyuncu-
lar da ne fevkalade oynuyor senaryoyu. Öyle güzel bir 

hikâye ki bu, değişmeyin diyorlar insanlara. Değişmek 
zorunda değilsiniz, kimse sizleri değiştiremez. Biraz da 
fısıldıyor reklam aralarında: Ne olursa olsun değişme-
sin fikirleriniz. Kararlı olmak inatçılık ile bir değildir. Ne 
olur asmayın o güzel suratlarınızı, mücadeleye devam; 
kimse yıldıramaz eşsiz yargılarımızı(!). Diyor, diyor da 
inceden inceden işliyor bağnazlığı. Araştırın demiyor, 
sabit fikirli ve -hatta biraz kabalaşayım- kıt akıllı ser-
semlere ihtiyacımız var. İhtiyaçları var, zira onlar oyun 
kuran zümre; onlar, atalarından kalan kalıpları keskin-
leştirmenin peşinde.

Yetmiş beş milyonun elli beşi, elli beşinin de belinde 
eli. Sesleri bir hayli yükselmiş, cesaretleri de okşanmış 
belli ki. Gözler kapanmış, kulaklar tıkanmış bir vaziyet-
te; aylarca süren derin ameliyatlar sonucunda -ki ağrısız 
ve yarasız, kanları aksa fark ederlerdi gerçeği- nihayet 
kanepelerinden kalkmış, fakat hâla yüzleri o konuşan 
kutuya dönük, isyan ediyorlar. Sorsanız, onları kimse 
durduramaz. Gözleri kapalıyken artık gözlerini açtıkla-
rını savunuyorlar.

Beyni sulanmış, zihni yıkanmış aptal bir güruh. “De-
ğişmeyeceğiz!” diyorlar. Öncüleri var, doğru yolda yü-
rürken ellerinden tutan. Evet, doğru yoldalar. Hem kim 
yanlış olduğunu savunabilir ki? Pusulayı, yolun başında 

onlar teslim etmediler mi?
Üç kuruş etmeyen senaryolar, oyunculuklar, yozlaş-

malar gün boyu işgal ediyor hâneleri. Ve sesimiz çıkmı-
yor. Oysa biraz olsun başka bir yöne çevirebilsek başımı-
zı, kalbimizi, ruhumuzu; öyle şeyler fark edeceğiz ve öyle 
keskin bir koku yayılacak ki etrafa, cehaletimiz asfaltlara 
dökülecek. Değişmemeyi savunan lider senaristimizin 
son yayınlanan bölümünde, ilk bölümdeki haline bakıldı-
ğında, artık tanınmaz hâle gelmiş olan o masum karakte-
ri, güzide oyuncusu, anlatacak aslında her şeyi.

Değişmeyin derken düşünmeyin dediler sizlere. O 
zamanlar ne haklıydı ama değil mi? Nasıl da kamçıladı 
her birinizi! Diğer yandan hiç farkına varmasanız da de-
ğiştirdiler yediğinizi, içtiğinizi, belki giydiğinizi ve hatta 
sevdiğinizi.

Düşünm- pardon, değişmeyin. Değişmeyin ki bizler 
daha rahat kalıplara dökelim sizi. Ve her saniye biraz 
daha bilediğimiz kıldan ince kılıçtan keskin kenarlar 
yontsun, yine de bir şeye benzemeyen özlerinizi.

Değişmeyin ki oyun kuranların sönmesin ateşi. Bir se-
narist demiş.

Geçenlerde elime bir edebiyat dergisi verdiler. Hem 
de gittiğim öyle basit bir kafeden. Şaşırdım önce. Böyle 
bir yerde, böyle bir dergiyi bana verdikleri için... Anlam 
veremedim. Açtım. Okumaya başladım. Merakla sayfa-
ları karıştırırken hoşuma giden ilk sayfada durmuş; ilk 
denemeyi okumaya başlamıştım. Okuyordum... Durdum. 
Hem de fazlasıyla uzunca durdum. Şöyle diyordu yazıda: 
“Edebiyat, kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duy-
guları tanımlar.”  Yazar, edebiyata birçok anlam yüklemiş. 
Edebiyatı bir terim olarak görmemiş, edebiyatı bir ders 
olarak hiç görmemiş. -Siz de görmeyin.- Edebiyatı “biri” 
gibi görmüş desem sözün ikinci kısmıyla çelişirim çünkü 
“biri” tanımlanamayan duyguları tanımlıyor ama tanım-
lanamayan duygunun sahibi de bir başka “biri”. 

İşte ben bu çözümsüzlüğün çözümünü uzunca düşün-
dükten sonra buldum. Elbette zannımca “Buldum.” 
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Yazarken başka bir var oluşa bürünüyoruz. Yazarken 
hepimiz, biraz daha üstünüz diğerlerinden. Belki sadece 
bu sayfalara bu satırları karalarken öyleyiz, emin değilim 
fakat bunları anlatırken biliyorum ki biraz daha farklıyım. 
Daha farklı, belki de daha özel. 

Yazmak bir mucize. Benim için de. Senin için de. Emi-
nim ki yazan herkes için öyle. Yazmak, bir güzellik. Yaz-
mak belki de bilâkaydüşart birine güvenmek demek ve 
bizler için; yazmayı tek çare görmüş insanlar için tek gü-
zel şeydir yazmak. 

Bazıları kaçar, korkar. Neyden korktuğundan bile ha-
bersizce; uzaklaşır olabildiğince. Kaybolur, kırılır, yara 
alır ama devam eder; koşar. Uzağa gider. Kimsesizlik is-
ter. Yalnızlık ister. Sessizlik içinde sessiz olmak; sessizli-
ğin bir parçası olmak ister insan. Konuşmamak, susmak, 
devam etmemek ve olduğu yerde kalmak... 

Merdümgiriz insan-
lar olmuşlardır artık. 
Tek sebepleri ise kır-
gınlıklarıdır. Enkaz al-
tında bırakılmış olma-
larıdır. Güvenemezler 
kimselere. Yalnız his-
sederler; yalnız kalmak 
isterler. Yalnızlığı se-
verler artık. Birilerini 
sevmezler. Canlı şeyle-
ri sevemezler. Yazmak 
onlar için bir mucize-
dir. Güvenirsiniz ve ya-
nılmazsınız. Yazarsınız, 
yazarsınız, elleriniz 
mürekkep olur, 

simsiyah... Elleri-
nize bakıp tebessüm 
edersiniz. Çok et-

tim. Bana tek kötülüğü, ellerimi mürekkep yapmak olan 
kalemlerimi de çok sevdim; birçok şeyden daha çok. Def-
terlerimi hele. Onları, dost belledim kendime. Hiç de piş-
man olmadım. Yanıltmadılar beni. 

Şu hayatta bir insan için hiçbir şekilde teminat vere-
mem size ama bir şey için verebilirim. Defterlere güvene-
bilirsiniz, kalemlere. Bir kere yazınca içten, anlayacaksı-
nız beni zaten. 

Yazmak, harap olmuş bir arazinin içinde yetişen bir 
çiçeğin masumluğu ve değerliliği ile sizi bulsun. Elleriniz 
kalem, kalbiniz her daim sevgi tutsun! 

Bir kelebeğin özgürce kanatlanışı mı dersiniz
Yoksa bir çocuğun çığlığı mı
Bayrakların sonsuzlukta dalgalanması mı
Yoksa uçurum kenarındaki hayatların çaresizliği 
midir
Özgürlük...

Milletlerin uğruna cana can dişe diş dedikleri 
Kimi yazarların çatışmasının sebebi 
Gençlerin başkaldırışı, dışavurumu, seslenişi
Ayazda yürüyen adamın çığ gibi büyüyen dertleri 
midir
Özgürlük...

Bir kuş gibi Galata’dan Üsküdar’a 
Bir asa gibi büyüleyicilikten gizeme
Karanlıktan aydınlığa kederden umuda
Ulaşmanın vasıtası mıdır 
Özgürlük...
Söyleyin nedir Özgürlük?

SÖYLEYİN NEDİR ÖZGÜRLÜK?

ESRA BAKKALOĞLU 
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MERVE NUR AKBULUT

Teknoloji çağının vazgeçilmezlerinden birisi olan 
video oyunlarını, boş vakitlerimizi değerlendirmek için 
yaptığımız eğlendirici oyun diye tanımlayabiliriz. Hiç sı-
kılmadan gece gündüz bilgisayar, telefon başında vakti-
mizi mi değerlendiririz yoksa boş vaktimizi mi harcarız, 
bilinmez. Ama geçmişten günümüze kadar gelişmiş ve 
hâlâ gelişmekte olan video oyunları gençten, yaşlısına 
herkesi etkisi altına almış durumda.

1950’li yıllarda kendisini gösteren video oyunları 
dünyada ilk olarak, katot ışın tüpü eğlence cihazı (cat-
hode ray tube amusement device) kullanılarak oynanan 
oyun olarak biliniyor. Çok sevdiğimiz konsol oyunları 
90’lı yıllarda yerini bilgisayar oyunlarına bırakmış olsa 
da Sony’nin ürettiği PlayStation ile birlikte, konsollar, 
bilgisayarlara yeniden rakip olmuştur. PlayStation’ın 
ardından Xbox, ardından Wii, Nintendo Dual Screen 
konsolları ile bilgisayarın rakipleri artmıştır.  “Atari 600” 
belki de evinizin bir köşesinde tozlu raflarda uzun za-
mandır bekleyen ve beklemeye de devam edecek olan 
eski bir video oyun konsolu. Eskilerin iyi bildiği  “Ma-
rio”, “Airfigt”, “Sigma 7”  oynamamışsak eğer bir bakı-
ma şanssız da sayılabiliriz.  Şimdikiyle arasında dağlar 
kadar farklar olsa da o zamanın vazgeçilmezlerinden 
birisi olan “Atari 600”sayılı kişide bulunmaktaydı. Gü-
nümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte konsollar, 
bilgisayarlar, video oyunları kendilerini geliştirip çığır 
açtılar ve atariler değerini yitirdi. Gün geçtikçe kendisini 
geliştiren video oyunları spor, yarış, FPS, aksiyon, korku 
vb. türlere de ayrılmıştır. Günümüzde etkisini sürdüren  
FIFA, GTA,CALL OF DUTY, MINECRAFT, CRYSIS, LOL, 
COUNTER STRIKE ve daha sayamayacağımız nice video 
oyunlarını türlerinin en gelişmişleri olarak söyleyebili-
riz.

Her ne kadar video oyunlarının gelişmesiyle birlik-
te oyunlarda boy gösteren hileler eğlencemizi baltalasa 
da bir şekilde oyunun akışına kendimizi kaptırıyoruz 

ve saatlerce kafamızı o 
bilgisayardan kaldıramı-
yoruz.          

Okulumuz öğrencile-
rinin de video oyunları-
nı büyük bir ilgiyle takip 
ettiğini, Okulumuz Öğ-
renci Meclisi Başkanlığı’ 
nın düzenlediği gerekse 
CS:GO, gerekse LOL tur-
nuvalarıyla görmekte-
yiz.

Artık teknoloji ça-
ğıyla birlikte hayatımı-
zın temelini oluşturan 
“vazgeçilmezlerimiz” ile 
keyifli eğlenceler…

 

ADAMLAR
Eğer yeni bir şeyler dinlemek istiyorsanız ve 

deyim yerinde adam 
gibi bir grup bulama-
dım diyorsanız ‘Adam-
lar’ size göre olabilir. 
Hayatın içinden, günde-
lik hayattan parçalara 
sahip Adamların eski 
dostları tankla gelmiş.   
          

   Şarkı Önerisi: Koca Yaşlı 
Şişko Dünya, Kapısı Kapalı

KAÇ CANIM KALMIŞ
Yaz gelmeden özlediği-

nizle iki çift laf edeyim isti-
yorsanız dünden kalan ya-
rım tosta bir bakabilirsiniz. 
Manasız gibi gelebilir ama 
Kaç Canım Kalmış’a kulak 
verin. Canlarınızın sayısını 
unutun.

Şarkı Önerisi: Dünden Kalan Yarım Tost, Surat Oldu 
Basamak    

YOK ÖYLE KARARLI ŞEYLER
Samimi, sıcak, içten bu grubu keşfedin. Mutla-

ka dinleyin. Hiç birimiz bir Sherlock değiliz ama 
fikirlerimiz güzel olabilir. Dikkate alalım.

Şarkı Önerisi: Nefret söylemi, Bir Sherlock Değilsin

KULAK VERİLECEK 
ŞEYLER VAR

“TEKNOLOJİ ÇAĞININ VAZGEÇİLMEZLERİ,  
VAZGEÇİLMEZLERİMİZ”

ÖMER FARUK ÇOŞKUN


